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AU ÎNDEPLINIT planul anual

ÎN PREGĂTIREA ADUNĂRILOR Șl CONFERINȚELOR 

PENTRU DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI

Fiecare comunist, 
fiecare organizație de partid 
cu sarcinile integral îndeplinite

Recent, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a stabilit, potrivit 
prevederilor Statutului partidului, ca 
adunările și conferințele pentru dări 
de seamă și alegeri — incepind de la 
grupele de partid pînă la organiza
țiile municipale, inclusiv ale sectoa
relor Capitalei — să aibă loc la în
ceputul anului viitor, in cursul lu
nilor ianuarie—martie.

Desfășurîndu-se intr-o perioadă de 
intensă concentrare a forțelor pentru 
realizarea obiectivelor celui de-al 
doilea an al cincinalului, adunările 
și conferințele capătă o semnifi
cație deosebită, constituind un pri
lej de analiză profundă a modului 
în care organele și organizațiile de 
partid au acționat in vederea crește
rii rolului conducător al partidului in 
soluționarea complexelor sarcini eco
nomice, sociale și cultural-educative 
ce rezultă din Programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, din indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ele reprezintă principalul 
cadru in care membrii de partid își 
vor spune cuvîntul cu privire la mo
dalitățile de sporire a contribuției 
fiecărei organizații, a fiecărui comu
nist, la transpunerea in viață a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. la perfecționarea neîntre
ruptă a activității atit de vaste și de 
complexe ce se desfășoară astăzi in 
țara noastră pe plan economic, poli
tico-ideologic. social-cultural.

Ultimele săptămini ale anului îți 
curs coincid cu o perioadă de in

tense pregătiri atit pe plan organiza
toric, cit și politico-educativ, in ve
derea adunărilor generale și confe
rințelor de partid. Ideea dominantă, 
care trebuie să străbată ca un fir 
roșu întreaga activitate din acest 
răstimp, este aceea a intimpinării u- 
nor asemenea evenimente marcante 
din viața fiecărei organizații de 
partid, a fiecărei unități economico- 
sociale, cu rezultate superioare în în
deplinirea obiectivelor de seamă sta
bilite de partid.

Pregătirea adunărilor înseamnă, 
înainte de orice, antrenarea prin mij
loacele muncii politice și organiza
torice a tuturor oamenilor muncii, 
mobilizarea, coordonarea și unirea 
tuturor eforturilor pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor economice pe 
anul în curs, precum și ale anului 
1977.

în acest fel, în întreaga activitate 
de partid, în zilele și săptămînile 
care urmează, accentul trebuie 
pus pe îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție industrială, în struc
tura sortimentală și calitativă prevă
zută și înscrisă în contractele înche
iate cu beneficiarii interni și parte-, 
nerii de peste hotare. Așa cum s-a 
subliniat atit in cadrul Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 2—3 noiembrie, cit și 
cu prilejul recentelor vizite de lucru 
ale secretarului general al partidu
lui. orice nerealizare a sarcinilor — 
deci și a celor ale anului in curs 
— se adaugă in mod obligatoriu la 
sarcinile anului viitor. Spre a se 
evita asemenea situații, organizațiile

de partid au îndatorirea de a an
trena toate forțele și energiile pen
tru îndeplinirea obiectivelor planifi
cate in termenele stabilite, stimulind 
întrecerea socialistă pentru duce
rea la bun sfirșit a tuturor sar
cinilor prevăzute. Nu trebuie, de a- 
semenea, scăpat din vedere că, con
comitent cu mobilizarea tuturor co
lectivelor de muncă Ia indeplinirea 
planuiui producției fizice și sorti
mentale, sarcini din cele mai im
portante stau, totoGaiă, în fața orga
nizațiilor de partid, în vederea apli
cării programelor privind introdu
cerea rapidă a tehnologiilor mo
derne, gospodărirea riguroasă a 
resurselor materiale și diminuarea 
tuturor costurilor, cu un accent 
aparte asupra investițiilor, țelul ur
mărit fiind acela de a se reduce încă 
din proiect sau prin reproiectare cu 
circa 30 la sută consumurile de ma
teriale la ridicarea noilor obiective 
economice și social-culturale ; în 
centrul atenției activității de partid 
trebuie să se afle, de asemenea. îm
bunătățirea substanțială a calității 
produselor, creșterea productivității 
muncii, a eficienței economice in ge
neral. Se- impune, totodată, să se ac
ționeze cu mai multă răspundere 
pentru diminuarea importului și în
deplinirea exemplară a planului la 
export, asigurîndu-se ca producția 
destinată beneficiarilor externi să se 
desfășoare neîntrerupt și să se reali
zeze la un înalt nivel calitativ.

în sprijinul celor care 
studiază în învățămîn- 
tul de partid publicăm 

consultația :

Strategia și tactica 
P.C.R.

in revoluția socialistă 
- strălucită 
întruchipare

a marxismului creator 
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Omul 
față în față 

cu 
exigențele 
Codului etic
• Să fii convins că se 

poate
• Cînd screperul de

vine... taxi
• Gloria sportivă e 

greu de dobîndit, 
dar și mai greu de 
păstrat!
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Activitate intensă la docurile Șantierului naval Brăila Foto : E. Dichlseanu

--------- Festivalul național -----------

„ClNTAREA ROMÂNIEI*

Teren fertil 
valorilor muzicii

Nave în dotarea flotei de pescuit oceanic

• Lucrări simfonice inspirate din 
realitățile socialiste ale țării • Cantate 
și poeme lirico-dramatice cu temă istorică

Dezvoltarea intere
sului publicului larg 
pentru valorile artei, 
stimularea preocupări
lor oamenilor muncii, 
ale tineretului care lu
crează in industrie și 
agricultură, ale elevi
lor și studenților de 
a-și manifesta aptitu
dinile in ce privește 
cunoașterea și practi
carea artelor de dife
rite genuri constituie 
unul din obiectivele 
fundamentale ale pro
gramului culturii so
cialiste ce se desfă
șoară astăzi cu inten
sitate in țara noastră.

Instituit in vederea 
realizării acestui nobil 
și major obiectiv, Fes
tivalul național Cinta- 
rea României, mani
festare de amploare, a- 
sigură condițiile pen
tru evidențierea rezul
tatelor obținute in do
meniul culturii și ar
tei atit de creatorii și 
interpreții profesioniști, 
cit și de milioanele de 
oameni ai muncii care 
participă la viața spi
rituală a României so
cialiste. Depășind ca
racterul pur ideal pe 
care îl avea in trecut, 
dezideratul educației 
muzicale la nivelul în
tregii societăți a acu
mulat în orinduirea 
socialistă premise spe
cifice de realizare.

Astfel, pe lingă con
dițiile clasice de îm
plinire — activitatea 
celor circa 15 filarmo
nici și orchestre sim
fonice, 10 teatre de o-

peră și teatre muzi
cale, 8 teatre de estra
dă. 11 ansambluri co
rale profesioniste și 42 
de ansambluri de cin- 
tece și dansuri și for
mații instrumentale, 
activitatea celor 3 con
servatoare de muzică 
de nivel universitar, a 
unui mare număr de 
școli elementare și me
dii de muzică și școli 
populare de artă, acti
vitatea de răspindire a 
valorilor muzicii prin 
mass-media — siste
mul culturii socialiste, 
orientat spre formarea 
multilaterală a omului, 
solicită și sprijină prin 
Festivalul național 
Cintarea României a- 
firmarea largă a voca
ției creatoare și inter
pretative a maselor. 
Festivalul prilejuiește 
desfășurarea unor pu
ternice acțiuni de ini
țiere muzicală, con
cursuri in trepte suc
cesive de la „etapa de 
masă", care are loc la 
nivelul formațiilor ar
tistice din întreprin
deri și instituții, din 
comune, școli, facul
tăți, pină la selectarea 
și premierea la nivel 
republican a celor mai 
valoroase realizări a- 
parținind creatorilor și 
interpreților amatori, 
fie că este vorba de 
muzică corală sau u- 
șoară, de arta vocală 
și instrumentală, de 
soliști sau de ansam
bluri de muzică clasi
că, orch -«trai ă sau de 
cameră, de muzică

populară, de artă co
regrafică. Paralel și 
separat are loc afir
marea valorilor reali
zate de muzicienii pro
fesioniști in toate do
meniile de creație și 
interpretare. Acestui 
țel de apropiere con
tinuă a valorilor mu
zicii de interesul și în
țelegerea maselor de 
oameni ai muncii, și 
indeosebi ale tineretu
lui, i se consacră din 
ce în ce mai eficient 
eforturile muzicienilor 
profesioniști, în gene
ral programul de ac
țiuni al tuturor insti
tuțiilor muzicale. Ne 
referim la multiplele 
forme de activitate cu 
caracter permanent, 
menite să educe publi
cul muzical, organizate 
de instituțiile de spec
tacol și concert, de ra- 
dioteleviziune, de Casa 
de discuri .,Electre
cord", Editura muzi
cală etc., precum și la 
numeroase evenimente, 
cum sint festivalurile 
și concursurile de crea
ție și interpretare or
ganizate în aproape 
toate orașele țării, cu 
cele mai diverse pro
filuri de repertoriu, 
gen artistic, vîrstă a 
participanților etc.

Dr. Vasile
TOMESCU 
secretar al Uniunii 
compozitorilor

Continuare 
,n pag. a IV-a)

în cea de-a doua jumătate a aces
tui an, flota noastră de pescuit 
oceanic a primit in dotare încă patru 
nave trauler, de. mare capacitate : 
„Bistrița", „Tirnava", „Putna" și 
,,Dorna", aflate, de acum, în zonele 
de pescuit. în prezent, se fac pregă
tiri intense pentru preluarea din șan
tier și îndrumarea in prima sa cursă 
a navei „Cerna". De menționat că

toate cele cinci nave, de tipul super- 
trauler, intrate în dotarea centralei 
de resort, dezvoltă o viteză sporită, 
dispun de dispozitive mecanizate și 
automatizate, au capacitate mare de 
pescuit, prelucrat și depozitat, con
stituind o primă garanție pentru suc
cesele viitoare în pescuitul oceanic. 
(Vasile Nicolae).

De la Brașov 
la „Poiana

Soarelui"

Industria județului Bihor
La 17 decembrie, oamenii muncii bihoreni au raportat 

îndeplinirea planului producției industriale marfă pe 
întregul an. in acest prim an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, ritmul de creștere a producției a fost 
de peste 12 la sută.

îndeplinirea înainte de termen a prevederilor a creat 
condiții pentru a se realiza o producție-marfă suplimen
tară de peste 590 milioane lei. Ca urmare, vor fi livrate 
peste plan 38 000 tone cărbune, 9 000 tone alumină calci
nată, ciment, mașini-unelte pentru așchierea metalelor, 
mobilier, confecții textile, ulei comestibil și alte produse.

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean Bihor al 
P.C.R., se spune :

„Rezultatele bune obținute în industria județului sint 
rodul eforturilor creatoare depuse de oamenii muncii — 
români, maghiari și de alte naționalități — înfrățiți în 
idealuri și ginduri, angajați cu toate forțele în marea 
întrecere pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
adoptate de Congresul al XI-lea al partidului.

Și în viitor, colectivele de oameni ai muncii din eco
nomia Bihorului se vor situa la nivelul marilor sarcini 
ce le revin din istoricele hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al partidului. în acest scop au fost elaborate am
ple și cuprinzătoare măsuri pentru asigurarea îndeplini
rii și depășirea obiectivelor pe anul 1976, ca și pe între
gul cincinal.

în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor acestor 
străvechi plaiuri românești, asigurăm Comitetul Central, 
pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom consacra întreaga noastră putere de 
muncă și de creație transpunerii neabătute in viață a 
politicii de profundă clarviziune a partidului și statului 
nostru".

Industria județului Covasna
Oamenii muncii — români și maghiari — din județul 

Covasna au anunțat în ziua de 17 decembrie îndepli
nirea integrală a prevederilor de plan la producția in
dustrială globală și marfă pe acest prim an al cinci
nalului revoluției tehnico-științifice.

Acest fapt permite colectivelor de muncă din indus
tria județului să obțină pînă la sfirșitul acestui an o 
producție suplimentară în valoare de 171 milioane lei, 
materializată in 78 691 tone de cărbune. 10 000 mc che
restea de rășinoase, echipament electric auto, confecții 
textile și alte produse.

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean Covasna al 
P.C.R., se spune :

„Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că, 
acționînd cu înaltă responsabilitate comunistă pentru a 
transpune în viață sarcinile trasate de dumneavoastră 
cu ocazia vizitelor de lucru pe care le-ați efectuat in 
județul nostru, am obținut rezultate semnifi
cative în ceea ce privește reducerea cheltuielilor ma
teriale, o îmbunătățire a caracteristicilor tehnico-eco- 
nomice și funcționale ale produselor, ridicarea nivelu
lui calitativ și competitiv al acestora, ceea ce asigură 
desfacerea în bune condiții, atit pe piața internă, cit și 
la export a produselor industriei județului.

Prin graiul convingător al faptelor lor, comuniștii, 
toți cei ce muncesc pe aceste meleaguri ale României 
socialiste își exprimă intreaga lor recunoștință, cele mai 
alese sentimente de sinceră admirație și gratitudine pen
tru sprijinul, îndrumările și îndemnurile de care ne-am 
bucurat din partea dumneavoastră, pentru grija părin
tească pe care o purtați dezvoltării armonioase, multi
laterale a tuturor județelor patriei, asigurării in. fapt a 
deplinei egalități a fiilor țării.

Vom depune toată priceperea și puterea noastră de 
muncă pentru transpunerea neabătută in viață a măre
țului Program adoptat de Congresul al XI-lea al parti
dului, adueîndu-ne și în continuare contribuția. în con
sens cu întregul popor, la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie — 
România socialistă".

[locventâ afirmare a potențialului propriu de creație

DEZVOLTAREA TEHNICII DE CALCUL
Stadii noi—perspective și cerințe noi sub semnul eficienței economice
Ca urmare a politicii partidului 

nostru, a efortului de investiții, a 
contribuției specialiștilor și colecti
velor de oameni ai muncii, România 
socialistă a pășit in cincinalul revo
luției tehnico-științifice cu bune re
zultate in domeniul tehnicii de 
calcul, fiind capabilă să-și producă 
singură și să dezvolte în continuare 
mijloacele tehnicii de calcul de care 
are nevoie. în țara noastră funcțio
nează numeroase centre de calcul 
teritoriale, la întreprinderi, în ma
rile combinate, la centrale, minis
tere, în instituții de învățămînt. Mij
loacele pe care le producem și pro
gramele pe care le înfăptuim sint și 
le dorim tot mai eficiente.

Industria tehnicii de calcul este 
tînără și cea mai „de vîrf" ramură 
a industriei noastre socialiste, ea de- 
monstrînd capacitatea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor români 
de a aborda și stăpini intr-un timp 
relativ scurt acest domeniu prioritar 
al tehnicii contemporane. Asimilarea 
și fabricarea in țară în anii 1968— 
1969 a calculatoarelor de birou cu 
două și patru operații, a mașinilor 
de facturat și contabilizat de tip 
FC-15 și FU-30, a calculatoarelor 
electronice din generația a 3-a: „Fe
lix" C-256, în „epoca de pionierat" a 
acestei ramuri industriale reprezintă 
succese importante, deoarece au rupt 
barierele timidității și neîncrederii, 
verifieîndu-se in practică justețea 
aprecierii că țara noastră este în 
măsură să-și fabrice propriile sale 
mijloace ale tehnicii de calcul, ca in
strumente indispensabile moderniză
rii și creșterii eficienței, pe multiple 
planuri, in economia națională.

După cum se știe, în cincinalul 
trecut, industria tehnicii de calcul a 
avut ca obiectiv principal asigurarea 
dotării economiei naționale cu mij
loacele prevăzute în programul 
aprobat de partid. Este de subliniat 
ca o realizare însemnată in acest 
sens crearea, prin concepție proprie, 
și asimilarea in producție, la între
prinderea de calculatoare electronice 
București, a calculatorului de capa
citate mică „Felix" C-32 și a calcu
latorului de capacitate medie-mare 
„Felix" C-512 care, împreună cu 
calculatorul licențiat „Felix" C-256, 
formează o familie de calculatoare 
compatibile intre ele și in stare să

satisfacă într-o măsură mult mai 
mare necesitățile economiei națio
nale, inclusiv conducerea automată a 
unor procese tehnologice. Integrarea 
treptată a produselor aflate în pro
ducție, dezvoltarea programelor de 
bază și aplicative, modernizarea și 
diversificarea acestora, priorități 
pentru activitatea de concepție în 
cincinalul trecut, sint tot atitea măr
turii ale capacității tehnico-științi
fice proprii.

Bazați pe această experiență pozi
tivă putem răspunde sarcinilor sta
bilite de Congresul al XI-lea, indica
țiilor secretarului general al partidu-

Dr. ing. Dinu BUZNEA 
director al Institutului de cercetări 

pentru tehnica de calcul

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a menține în actualul cin
cinal asemenea priorități, cum ar 
fi creșterea gradului de. integrare, 
modernizarea și diversificarea pro
duselor, precum și acoperirea cu 
programe de bază și aplicative a 
mijloacelor tehnicii de calcul ce se 
fabrică și se livrează economiei na
ționale. în același timp, avînd in ve
dere că această ramură s-a dezvoltat 
și este in măsură să producă peste 
cerințele economiei naționale, furni- 
zînd și produse pentru export, au 
apărut noi exigențe, noi priorități. 
Dintre acestea amintesc crearea u- 
nor calculatoare de generația 3,5, a 
unor sisteme de minicalculatoare cu o 
gamă foarte largă și o eficiență de 
utilizare in diverse domenii de acti
vitate, crearea mijloacelor și progra
melor care să permită interconecta
rea centrelor de calcul, accesul 
de la distanță al beneficiarilor direct 
la sisteme de calcul, crearea de echi
pamente periferice performante, de 
echipamente moderne de prelucrare 
primară a datelor, de introducere și 
extragere a datelor din calculator.

Aceste priorități sint astăzi formu
late concret și clar în planurile noas
tre de cercetare-dezvoltare strict co
relate între ele, așa cum a indicat 
conducerea partidului la Consfătui
rea de la C.C. al P.C.R. cu cadrele

din cercetare și proiectarea tehnolo
gică, precum și cu sarcinile ramurii 
noastre industriale de asimilare fi 
fabricație. Programele întocmite scot 
în evidență contribuția cercetării 
proprii la realizarea volumelor pre
văzute ; astfel, dacă in cincinalul tre
cut s-a produs pe bază de concepție 
proprie circa 8 la sută din total, in 
actualul cincinal, ponderea produse
lor realizate prin concepție proprie 
se va ridica la 67 la sută.

La Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din septembrie, consacrată 
activității din domeniul cercetă
rii științifice și proiectării teh
nologice, ca și la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., se
cretarul general al partidului a insis
tat asupra faptului că pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea se impune să acționăm cu fer
mitate pentru a asigura creșterea 
substanțială a eficienței economice în 
toate domeniile de activitate. Or, in 
industria tehnicii de calcul există 
încă rezerve însemnate pentru creș
terea marcantă a eficienței. în ca
drul acestor preocupări, in Institutul 
de cercetări pentru tehnica de calcul 
a fost creat un colectiv care, in co
laborare cu laboratoarele de specia
litate, analizează și studiază sistema
tic eficiența produselor, cu scopul de 
a contribui la creșterea acesteia, cu 
influente asupra întregii ramuri in
dustriale producătoare de tehnică de 
calcul.

Considerăm însă util să subliniem 
că pe ansamblu, in domeniul produc
ției de calculatoare electronice, crite
riul eficienței prezintă două aspecte 
distincte. în primul rînd, ca în orice 
activitate productivă, eficiența poate 
fi evidențiată prin calcularea și ana
lizarea unor indicatori de efi
ciență, cum sint productivitatea 
muncii, beneficiul, aportul valu
tar, durata recuperării investițiilor 
ș.a. în al doilea rînd, trebuie să a- 
vem în vedere că prin utilizarea cal
culatoarelor în conducerea ramurilor 
și unităților economice, în conducerea 
proceselor tehnologice, in adminis
trație și gestiune, în evidență și sta
tistică, in calcule tehnico-științifice și 
în alte domenii se obține o creștere
(Continuare în pag. a H-a)

încheierea vizitei primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, in Franța
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„Boală lungă-i Strada 
Lungă, tovarășe dragă 1“ 
— imi spunea mai anul 
trecut un brașovean, ală
turi de care pășeam mai 
prin gropi, mai prin hîr- 
toape pe această veche 
cale brașoveană, pusă să 
traverseze secolele, in 
vreme ce pe făgașul 
dintre „trotuare" se le
gănau in scrîșnet de fia
re autobuzele și cami
oanele grele, călcînd sub 
roți valurile caldarîmului 
de piatră dezghiocată.

Dar iată că nici nu s-a 
împlinit anul și „boala" 
de care suferea Strada 
Lungă a fost răpusă. De 
singurul leac posibil': ci
vismul brașovenilor. Ho- 
tărirea lor de a face și 
aici ceea ce au deprins să 
facă oriunde urbea le-a 
cerut-o și le-o cere pen
tru ca Brașovul — oraș a 
cărui populație s-a triplat 
in măi puțin de 30 de 
ani, ajungînd astăzi la un 
sfert de milion de locui
tori — să-și păstreze bu
nul renume cucerit prin- 
tr-o îndelungată tradiție 
a spiritului civic.

La inițiativa consiliului 
popular municipal, la în
demnul deputaților, stra
da „bolnavă" a fost Îm
părțită pe toată lungimea 
în parcele hotărnicite in
tre stîlpii de telegraf, sta- 
bilindu-se de unde și pină 
unde și în cit timp vor lu
cra cei de la „Tractorul", 
cei de la „Steagul roșu", 
din întreprinderile celor

cinci platforme industria
le ale Brașovului, din 
instituții și facultăți. A- 
proape cinci km, jumătate 
din această distanță, re- 
prezentind partea dreaptă 
a străzii, cealaltă — stin
gă. Un adevărat „trata
ment de șoc" prin leacul 
hărniciei și al solidarității 
dintre cetățeni și orașul

ces, șoseaua dintre plopi, 
cea care duce spre Ca
pitala țării purtîndu-i 
numele, trec în 16 ore 
peste unsprezece mii 
de autovehicule, dintre 
care, mai bine de jumă
tate. transport greu. Mari 
cartiere, cuprinzind în 
fiecare din ele intreaga 
populație a Brașovului

că, zeci de mii de familii 
din alte județe ale țării 
și unde trăiesc și lucrea
ză laolaltă româini, ma
ghiari, germani, împăr- 
tășindu-și reciproc spiri
tul civic, „contaminin- 
du-l“ de la brașovenii de 
baștină, cei ce iși au tra
dițiile lor în „arta" de a 
trăi împreună, de a se

Cînd spiritul civic al unui oraș 
se traduce pentru toți locuitorii lui 

prin deviza: „PUNE UMĂRUL!“

lor. Efectul n-a întîrziat : 
s-au ciștigat un an din 
termenele planificate și 
economii de milioane de 
lei.

Am insistat asupra a- 
ceștui „detaliu" din viața 
brașovenilor, găsind în el 
acel lucru care face ca 
orașele noastre să nu fie 
simnle „aglomerări uma
ne", ci colectivități uma
ne unite prin aceeași 
stare de spirit. Și to
tuși, cu Brașovul e „alt
ceva". Două magistrale 
europene și cinci șosele 
naționale își dau întil- 
nire la răscrucea pe care 
a erescut milenara vatră 
a orașului. Și numai pe 
una din aceste căi de ac-

de acum 30 de ani, se 
înalță dincolo de urbea 
istorică de sub Timpa, 
înconjurînd muntele îm
pădurit, de pe creștetul 
căruia brașovenilor le 
place atit de mult Să-și 
privească orașul. „Orașul 
lor", cel care la sfirșitul 
actualului cincinal va da 
țării o producție anuală 
globală de aproape 50 
miliarde lei, puternica 
lor cetate industrială, 
care astăzi concentrează 
singură a douăzecea par
te din forța industrială a 
României socialiste, ve
chea lor vatră păzită de 
turnuri medievale pe 
care au poposit, atrase de 
cererea brațelor de mun-

cunoaște și a se respecta, 
de a nu pregeta cind 
urbea le cere „să pună 
umărul" la înflorirea ei.

Și Brașovul, prin marile 
investiții acordate de stat, 
prin grija permanentă a 
comitetului județean de 
partid și mai ales prin 
osmoza dintre municipa
litate și cetățenii ei, în
florește cu adevărat. „A- 
valanșa" umană chemată 
aici de puterea industria
lă mereu in creștere a o- 
rașului brașovenii au in- 
tîmpinat-o calm și siguri 
de ei, transmițind noilor 
veniți virtuțile care să-i 
facă să se simtă brașoveni 
în adevăratul sens al cu- 
vintului. Primarul orașu-

lui, Gheorghe Dumitrache, 
ne vorbea despre cum se 
formează noul cetățean al 
Brașovului, deprinzind 
simțul colectivității căreia 
îi aparține și însușindu-și, 
ca pe niște probleme ale 
sale, personale, proble
mele municipalității, fe
nomen oglindit de struc
tura organizatorică a a- 
cesteia, in care lucrează 
laolaltă 61 de deputați, 61 
de comitete cetățenești, 
colaborind îndeaproape cu 
cele peste o sută de co
mitete de stradă și cele 
aproape o mie de asocia
ții de locatari din noile 
cartiere. Fiecare serviciu 
al municipalității se bucu
ră de aportul colectivelor 
de activiști obștești, par- 
ticipind la realizarea a 
tot ceea ce se înfăptuieș
te in oraș, la educarea ti
nerilor lui cetățeni, la 
implantarea în inimile tu
turor a nobilului senti
ment că aparțin unei 
colectivități ambiționate 
să-și facă vatra tot mai 
mindră și mai frumoasă.

Prin aceasta, prin sti
mularea reciprocă a con
științei civice, marile 
probleme privind crearea 
infrastructurii rețelei 
stradale la un corespun
zător grad de civilizație 
au fost în cea mai mare 
parte rezolvate. Prin

Ioan GRIGORESCU 
(Continuare
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DIVERȘI
de voiaj |

„După ce mi-am terminat tre
burile pentru care venisem la ■ 
București, ca delegat din partea 
fabricii de mobilă Tileagd, ju
dețul Bihor — ne istorisește 
muncitorul Ioan Boeriu — m-arn 1 
dus la Agenția de voiaj C.F.R. 
de pe Calea Griviței să-mi 
eumpăr biletul de înapoiere 
acasă. Dar, cind să-mi plătesc | 
biletul, am observat că port- I 
moneul cu bani îmi dispăruse, 
îl pierdusem sau mi-l luase I 
vreun răufăcător în tramvai. 
Auzindu-mi necazul, funcționara I 
de la ghișeul cu bilete pentru • 
vagonul de dormit i-a explicat 
șefului agenției situația mea și t 
i-a cerut învoire citeva minute I 
pină acasă, pentru a-mi aduce 
banii trebuitori, ceea ce a și I 
făcut. Văzîndu-mă cu biletul 
in buzunar, i-am inminat a- 1 
inabilei funcționare buletinul 
de identitate pentru a-și nota 
datele din el, drept garanție I 
pină la restituirea banilor. „Nu 
e nevoie — mi-a răspuns ea. I 
Cred că slnteți om de cuvint 
și o să mi-i trimiteți".

Si omul a fost om de cuvint. I

I „Nenea 
Stietot“
I»

De cîte ori vedea cîte un 
copil prin preajma casei, intra 
in vorbă cu el și ii întreba cîți 
ani are. cum îl cheamă, unde I învață, ce note a luat, dacă pă
rinții sînt acasă, în funcție de 
răspunsurile primite, ii oferea 
copilului o bomboană sau se 
recomanda că el e „nenea I Știetot" și că-1 poate ajuta 
să-și facă temele pentru a doua 
zi. Odată pătruns in casă, 
profita de neatenția copilului, 
înșfăca tot ce găsea mai de 

, valoare la îndemînă și pe-aci 
Iți-e drumul. în altă zi, „nenea 

Știetot" apărea în alt cartier, 
punea ochii pe un alt copil și 
operația se repeta, parcă trasă 

Ila indigo. Dar „nenea Știetot" 
n-avea de unde să... știe că era 
și el „ochit" de alții. Așa se 
face că acum se află reținut 
pentru cercetări la miliția din I Brașdv. unde „Știetot" (pe nu
mele lui. Adrian Voiculescu) 
spune tot ce... știe.

] Cit despre 
| ocupație...

La recepția unui hotel din 
Slobozia s-au prezentat două 
călătoare, solicitind o cameră:

— Sintem frinte de oboseală 
— a oftat cea mai vi/stnică 
dintre ele, S.G., de 26 de ani.

I
— Pe cit timp? — a intrebat 
recepționerul.

Cit o stt ne simțim bine. 
E bine? — a răspuns, pe un ton 
înțepat, „mezina" G. C. de 22 

!de ani.
La citeva minute după pri

mirea camerei, cele două călă
toare „frinte de oboseală" au 
coborit in holul hotelului, diChi- 

Isite și sprintare, cu zimbete pe 
buze și cu ocheade spre cel din 
jur, intru mirarea recepționerii- 
lui — și nu numai a lui.

— De unde au răsărit, și cu 
că se ocupă fetișcanele astea? 

I l-a intrebat cineva.
— După buletine, amindouă 

sint din Călărași. Cit despre 
■ ocupație...

I
 N-aveau nici o ocupație, după 

cum a constatat miliția, iar 
instanța de judecată, conform 
Decretului 153/1970, le-a con
damnat la cîte două luni, „pen
tru acostare de persoane în ve-

I derea obținerii de foloase ma- 
1 teriale".

La
| kilometrul 
. 59 + 500

Seară de decembrie. între 
| Vaslui și Iași, la kilometrul 

59 + 500 a avut loc un grav I accident de circulație in care 
și-a pierdut viața un om. iar 
alți 50 au fost în pericol. Acci- 

| dehtul putea fi evitai, dacă 
șoferul Bujor Constantin con- I ducea cu atenție autobuzul 
31-VS-669 de la I.T.A. Vaslui. 
Deși autobuzul era incărcat cu 
călători, B. C. îl conducea cu 
viteză mare. Atit de mare incit 

Ila întilnirea cu un alt auto- 
vehicul, care venea din sens 
opus, nu a mai avut timp să 
ferească o căruță. în urma iz
biturii. căruțașul și-a pierdut 

! viața. După cum rezultă din 
primele cercetări ale miliției, o 
parte din vină o poartă și că
ruțașul, care nu se asigurase 
pe timp de noapte cu semnali- I zarea impusă de lege. Ceea ce

: însă hu-1 absolvă de răspundere 
pe șofer.

Dintr-un...
| foc

în satul Popești. județul 
IVrancea, s-a produs un in

cendiu cum rar s-a mai văzut 
prin partea locului. Cu toată 
intervenția promptă a vecini- 

I lor, casa, lui P.A. s-a făcut 
scrum. Și totul se daforește 
unei neglijențe care putea fi.„ 
înlăturată doar cu clțiva lei. 

* Necazul a pornit de la instala
ția electrică. Lăsată în plata ei, 

I aceasta n-a mai fost verificată 
I’ de multă vreme. Și, iată cum.

in loc de cițiva lei. paguba pro
dusă se ridică acum la peste 
50 000 de lei... dintr-un foc!

I
 Rubricd roalizatâ do

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

I

Aspect dintr-o secție a întreprinderii de utilaje șl piese de schimb Suceava

Rezultate, experiențe, precizări din

JUDEȚE CD PIANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
SUCEAVA: producție industrială la nivelul

de 10 miliarde lei
• Numai sporul față de plan echivalează 
cu dublul producției industriale din 1948
• Importante economii de materii prime 
și materiale • Rezultatele utilizării 
intensive a mașinilor și spațiilor uzinale

în perimetrul industrial al Țării de 
Sus, hărnicia â primit din nou, la 
fel ca in anii anteriori, girul fapte
lor vrednice de lăudă și respect. Cele 
16 zile, cit ' reprezintă avarisul în 
timp cîștigat în îndeplinirea planu
lui anual de către colectivele din 
unitățile industriale sucevene. în
seamnă un spor de producție însu- 
mînd 490 milioane lei. Și nu trebuie 
omis un lucru pe cit de important, 
pe atit de semnificativ : 1976 este
anul cind industria județului atinge 
nivelul celor 10 miliarde lei, iar spo
rul amintit echivalează cu de două 
ori producția din anul naționalizării 
— 1948. Invitat șă puncteze liniile de 
forță ale acestui nou și remarcabil 
succes, tovarășul Mihai Găinariu, 
secretar al comitetului județean de 
partid, ne-a spus :

— Mai întîi trebuie remarcată în
flăcărarea cu care cei peste .55.000 d.e 
comuniști, toți oamenii muncii au 
pornit la realizarea sarcinilor de 
plan încă din primele ' zile ale a- 
nului ; apoi se impune relevat 
spiritul angajam al acțiunilor ne
mijlocite întreprinse pe parcurs 
pentru acumularea, clipă cu clipă, 
in contul economiei de timp, a celor 
16 zile, a unei, depășiri substanțiale 
a angajamentelor- asumate. Nu in 
ultimul rînd trebuie subliniată grija 
pentru buna gospodărire a resurselor 
de. materii prime și a spațiilor in
dustriale.

...Ne-am oprit pentru Început la 
forestieri, ei fiind aceia care rapor
taseră primii îndeplinirea planului 
anual. Aici economistul Vasile Sava, 
directorul I>F;E.T„ ne-a vorbit des

Protecția muncii 
se deprinde din școală

Odată cu meseria, tînărul trebuie 
să învețe și cum să-și apere sănătatea

Legea rtr. 5 din 1965 stabilește că 
protecția muncii este parte integrantă 
a procesului de producție. Cu toate 
acestea, deși in acest an se constată 
o reducere de peste douăzeci la sulă a 
numărului de accidente grave și foarte 
grave de muncă, ponderea celor în
registrate în rindurile celor mai ti
neri muncitori, avind pină la doi-trei 
ani de activitate, continuă să fie încă 
mare. -Din- ce cauză se menține o 
rată ridicată a accidentelor în rindul 
tinerilor ? Această- intrebare și-au 
pus-o și cadre didactice. lucrători 
din domeniul protecției muncii din 
Tg. Mureș.

— Este limpede pentru noi —< ne 
spune inginerul Gh. Balint, șeful In
spectoratului județean pentru pro
tecția muncii — că motivele trebuie 
căutate in școli, pe filiera pregătirii 
elevilor (ținînd seama de legătura 
strinsă ce se realizează între invăță- 
mînt și pregătirea pentru producție). 
Am început cu atelierele de practică 
școlară. Ca orice unitate care desfă
șoară o activitate productivă, și ate- 
lierul-școală — înzestrat cu aparate, 
mașini și instalații — are nevoie de 
autorizarea noastră pentru a putea 
funcționa, autorizare pe care o eli
berăm numai atunci cind totul cores
punde exigențelor legii. Deși multe 
din aceste ateliere nu corespundeau 
cerințelor, intruclt nu erau luate mă
suri pe linia securității muncii, ni se 
cereau, totuși, autorizații de tpne- 
ționare. Dacă in asemenea condiții 
ni se cer autorizări; se pune firesc 
întrebarea : unde este exigența in
structorilor și a profesorilor care 
predau normele de protecția muncii 
și impun respectarea lor cu strictețe 
de- către elevi ?

Afirmațiile iși găsesc confirma
rea la beneficiarii forței de muncă 
pregătită in școli. Tovarășul Faluvegi 
Zsbltan. din compartimentul de pro
tecția muncii de la întreprinderea 
„Imatex" Tg. Mureș, susține că, în 
ultimul timp, tinerii muncitori care 
se prezintă Ia instructajul introductiv 
de angajare sînt mai slab pregătiți la 
capitolul cunoștințe de protecția 
muncii decit colegii lor din seriile 
mai vechi. Răsfoim evidențele acci
dentelor de muncă de la „Imatex" 
și aflăm că numărul tinerilor impli
cați in accidente (ce-i drept, toate au 
fost de gravitate redusă) este, in
tr-adevăr. destul de mare. Cu atit 
mai de neînțeles apare acest fapt, 
dacă avem în vedere că respectivii 
tineri nu sînt absolvenți ai unei școli 
oarecare, ci ai grupului școlar de spe
cialitate — ..Metalotehnica".

Grupul școlar ..Metalotehnica" dis
pune de ateliere bine înzestrate. 
Școala are zeci de clase. în două din
tre ele predă tehnologia mesenii 
chiar directorul grupului școlar, ingi
nerul loan Borteș. ..în ce mă privește, 
eu depășesc datele sumare, cu totul 
insuficiente, oferite de manual In do
meniul protecției muncii. Dar profe
sorii de specialitate țin. îndeobște, 
seama doar de manual, șl nu e strfi- 
cient. Acest lucru se Intimplă de cind 
s-a renunțat la ora.șpecială de pro
tecția muncii. Cred că înainte de a 
se renunța la ora respectivă era ne

pre extinderea in acest an a tehno
logiei de exploatare a arborilor ’cu 
coroană în parchetele de pădure, la 
peste 85 la sută din masa lemnoasă 
exploatată. Rezultatul: se reduc 
pierderile de exploatare cu 3 006 
metri cubi. Totodată, prin cuprinde
rea in sistemul debitării în calote a 
buștenilor de rășinoase, la un volum 
de 80 la sută din total, rezultă o eco
nomie de 38 000 metri cubi. ceea ce 
echivalează cu o suprafață de pă
dure matură insumind aproape 100 
de hectare.

Următorul popas l-am făcut la mi
neri, ortacii de la exploatările Vatra 
Dornei și Fundu Moldovei interesin- 
du-ne în primul rind. De ce ? Pen
tru că ei au contribuit, la devansarea 
planului anual, Iivrînd suplimentar 
economiei naționale și la export, 
între altele. 48 000 tone minereu de 
mangan și însemnate cantități de 
minereuri neferoase.

întreprinderea mecanică din Su
ceava. Referindu-se la Înfăptuirile 
„iii premieră" din- acest ân, ingine
rul Aurel Chifan. directorul unității, 
ne-a dat amănunte despre preocupa
rea colectivului de muncă’ de aici, 
pe linia mai bunei organizări a pro
ducției și îmbunătățirii caracteristi
cilor tehnico-economice ale mașini
lor fabricate. în acest an,' la „Me
canica" din Suceava se realizează 
mult mai multe mașini-unelte din 
aceeași cantitate de metal’, în compa
rație cu perioadele trecute. în Ime
diata vecinătate, la întreprindei-ea 
de reparații auto, directoriil Gheor
ghe Toma a adus în discuție proble
ma creșterii producției pe aceeași 

cesar să se organizeze o consfătuire 
cu cadrele de specialitate asupra mo
dului in care predarea acestor cu
noștințe atit de necesare să fie inte
grată in alte obiecte — ca de pildă 
in tehnologie și igiena muncii.

Alți interlocutori — intre care ing. 
Zsigmond Ștefan, inspector pentru 
protecția muncii, și inginer Martonfi 
Desideriu, director adjunct al Liceu
lui industrial de construcții din Tîrgu 
Mureș *— consideră că renunțarea la 
ora de predare a protecției rrtuncii a 
fost dictată de nevoia descongestio
nării planului de invățămint, dar 
măsura nu a fost urmată de integra
rea noțiunilor ele protecția muncii in 
cadrul manualelor școlare Și nici de 
îndrumări metodice în acest sens 
pentru cadrele didactice, astfel incit 
acestea să cunoască exact volumul de 
cunoștințe de protecția muncii pe care 
trebuie să le predea. Este vorba de 
cunoștințe de tehnica securității, de 
funcționarea unor dispozitive de pro
tecție, de legislație în protecția mun
cii. de tipuri de accidente, de noțiuni 
de prim ajutor și altele, atit de ne
cesare pentru buna pregătire a tine
retului pentru muncă.

Observațiile culese le-am adus la 
cunoștința tovarășului inginer Ion 
Birlă, inspector general in Ministerul 
Educației și Invițămintului, care 
ne-a spus : „Specialiștii din minister 
și-au dat seama de necesitatea per
fecționării predării cunoștințelor de 
protecția muncii. Pentru aceasta, Mi
nisterul Educației și învățămintului, 
cu participarea ministerelor econo
mice, a' elaborat haremuri cuprinzind 
noțiuni de legislație a protecției 
muncii, de igiena muncii, de tehnica 
securității muncii pe specialități și 
meserii, ale instructajului general 
Introductiv, care, incă în cursul lunii 
septembrie, au fost difuzate ministe
relor și instituțiilor de invățămint li
ceal și tehnic profesidnal.s ule fiiijd 
incluse în programele școlare ale 
acestui an de invățămjnt. S-a trecut, 
de asemenea, la includerea cunoștin
țelor cuprinse in haremuri in ma
nualele noi și in cele revizuite, Pină 
la finele anului viitor, peste 50 la 
sută din manuale vor cuprinde 1 no
țiunile necesare. S-a dispus organi
zarea de cabinete de protecția mun
cii în școli. O atenție deosebită acor
dăm in acest an difuzării cunoștin
țelor de protecția muncii in rîndul 
profesorilor și maiștrilor instructori, 
prin cursuri de perfecționare. Vor fi 
întărite îndrumarea și controlul, aut 
la nivelul ministerului, cit și al 
inspectoratelor școlare Județene".

Deci există acum premise pentru 
ridicarea eficienței învățămintului, ca 
mijloc de combatere și preVenire a 
fenomenului, accident de muncă. Este 
necesar să se acorde insă o atenție 
mult mai mare supravegherii perma
nente a procesului de instruire și 
educare, precum și colaborării mai 
strinse a forurilor de invățămint lo
cale cu centralele și. mal ales, eu în
treprinderile de profil — beneficiare, 
în ultimă Instanță, de forța de mun
că țe li se pregătește.

Al. PLĂIEȘU 

suprafață. în acest an. spunea el, 
realizăm o producție de aproape 
două ori mai mare pe același metru 
pătrat de suprafață construită. 
Cum s-a ajuns aici ? Prin supraeta
jarea unor sectoare, mai buna am
plasare a mașinilor și agregatelor, 
fără investiții suplimentare deose
bite.

Cum este și firesc, industria Su
cevei va cunoaște in anul care vine 
ritmuri înalte de creștere. De aceea, 
un accent deosebit se pune a- 
cum pe pregătirea tuturor condiții
lor, in scopul realizării in cea de-a 
doua jumătate a acestei luni a para
metrilor prevăzuți pentru primul tri
mestru al anului viitor. Se au in ve
dere, intre altele, nu numai indicii 
de plan valorici și fizici, ci. și îm
bunătățirea laturilor calitative ale 
activității economice, creșterea efi
cienței acesteia. Sint de remarcat, in 
acest context, obiectivele deosebit de 
mobilizatoare pe care și le-au pro
pus sucevenii în direcția crește
rii indicelui de utilizare a mașini- 
lor-unclte, valorificării în scopuri 
productive, a unei părți din suprafața 
construită de 21 000 mp. economisirii 
pe baza studiilor întreprinse a 7 800 
mc cherestea, 31000 mp turnire, a- 
proape 3 000 mc lemn de mină șl al
tele.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scinteii"

Pretutindeni, în centrul atenției

BUNA PĂSTRARE A PORUMBULUI
În pătule, în toate locurile de depozitare,

control permanent pentru evitarea pierderilor
Scăderea temperaturii a creat condiții pentru buna păstrare a po

rumbului în pătule și magazii. Totuși, așa cum apreciază specialiștii, 
trebuie să se facă, în continuare, verificarea beribdică ă tuturor locu
rilor de depozitare, sortarea știuleților și înlăturarea celor cu mucegai. 
Cum se desfășoară această operație ? lătâ cOffistatSH deSbrinse din 
raidul nostru in județele Botoșani, Ialomița șr Vaslui.

Comandamentul județean BOTO
ȘANI a stabilit ca sarcină principală 
pentru toate comandamentele comu
nale mobilizarea locuitorilor satelor, 
a tuturor mijloacelor de transport 
pentru a ridica de pe cîmp ultimele 
cantități de știuieți. pentru sortarea 
și livrarea lor la baze ori depozita
rea în pătulele cooperativelor. In 
majoritatea unităților cooperatiste în
treaga producție 7de porumb a fost 
adusă de pe cimp și pusă ■ la adă
post. Este cazul 
cobperativelor a- 
gricole Roman,
Dracsini, N. Băl- 

.cescu, Vorona,
Bucecea și altele, unde acum se face 
controlul zilnic al depozitării și 
continuă prefirarea știuleților. trans
portarea boabelor la uscător. Tre
buie arătat că în unele unități, 
printre care cele din Ripiceni, Mihăi- 
leni, Drăgușeni, Miorcani etc., se ac
ționează cu destulă încetineală la 
prefiratul porumbului.

Pentru buna păstrare a porumbu
lui în multe locuri s-au găsit so
luții simple de amenajare a unor 
pătule și arioaie. La Lunca, Cordă- 
reni, Suharau s-au folosit panourile 
puse la dispoziție de bazele de re
cepție și s-au improvizat acoperișuri 
din stuf, carton asfaltat și alte ma
teriale. In cele mai multe baze de 
recepție porumbul depozitat în ari- 
oaiele dintre pătule a fost acoperit cu 
folii de polietilenă ori cu pînză cau- 
ciucată. Știuieții depozitați nu vin in 
contact direct cu platformele de be
ton intrucît au fost puși pe grătare 
de lemn. In cursul acestei săptămini 
se cere un efort deosebit din partea 
cooperatorilor, a tuturor locuitori
lor de la sate pentru a încheia lu
crarea de depozitare in condiții op; 
time a porumbului, care va marcă 
sfîrșitul bătăliei . pentru recoltă. (E. 
Nazarie).

Din datele Direcției agricole jude
țene IALOMIȚA rezultă că 
mai sint de transportat din 
cimp circa 4 000 tone de știu-

De la
(Urmare din pag. I)
contribuția cetățenilor s-au 
putut investi in ultimii ani 
in medie 1 700 lei pe locui
tor. la care se adaugă va
loarea greu de calculat in 
cifre a muncii patriotice, de 
care se leagă tot adaosul de 
frumusețe din ființa bătri- 
nului. dar atit de intineritu- 
lui oraș. Acestor eforturi li 
se adaugă investițiile edili- 
tar-gospodărești din fondu
rile statului, care numai in 
1976 au fost de opt ori mai 
mari decit prevederile ini
țiale. cifrindu-se la peste 20 
milioane lei. destinate ex
clusiv modernizării rețelei 
stradale.

Dar brașovenii nu S-au 
mulțumit numai cu atit. 
Valorilor alocate din fondu
rile statului le-au adăugat 
valoarea de neprețuit a

LA FABRICA MIXTA 
DIN PAȘCANI

Se lărgește gama 
produselor

Fabrica mixtă din Pașcani a 
Industriei locale ieșene realizea
ză o largă gamă de produse de 
larg consum cerute atit pe piața 
internă, cit și externă. Intre al
tele. unitatea valorifică pe scară 
largă agțețjațele de riu — nisip, 
balast, .piatră etc. — dispunind 
de balastiere deschise Ia Les
pezi, Mancei și Lunca-Pașcani. 
De aici sînt aprovizionate toate 
șantierele de construcții din ju
deț eu mari cantități de produ
se de balastieră. In momentul 
de față se creează condiții pen
tru a se înființa o nouă balas
tieră pe riul Moldova, la Cris- 
fești.' Unitatea livrează șantie
relor și diverse prefabricate 
pentru construcții, bolți șl tu-’ 
buri de canale, iar unităților, a- 
grieole șpalieri pentru planta
țiile viticole și sdlariile legumi
cole. etc.

Meșterii fabricii mixte din 
Pașcani sînt cunoscuți și peste 
hotare — Anglia, S.U.Â., Canada, 
Olanda, Austria și alte țări — 
unde au livrat mobilă ușoară 
realizată din împletituri de nu
iele de răchită. Ne referim Ia 
cele cinci tipuri de fotolii, la me
sele rotunde și dreptunghiulare, 
la paturile pentru copii și la co
șurile pentru păstrat rufe, pa
nere etc. (Manole Corcaci).

De la C.E.C.
De o largă solicitare în rîndul 

populației se bucură libretul de 
economii cu dobîndă și cîștiguri. 
Depunătorii pe acest instrument de 
economisire beneficiază de dobîn
dă in numerar și de numeroase 
ciștiguri in obiecte în valoare de 
pină la 50 000 de lei.

Cîștigurile se acordă depunători
lor prin trageri la sorți trimestria
le. la care participă cu drept de 
ciștig libretele care au un sold me
diu trimestrial de cel puțin 50 de 
lei șl care nu au fost lichidate în 
cursul trimestrului pentru care se 
face tragerea la sorți.

Cîștigurile se acordă integral ti
tularilor libretelor cu un sold me
diu trimestrial de cel puțin 10 la 
sută dib valoarea ciștigului. Dacă 
acest sold este mai mic, se acordă 
titularului uri ciștig de zece ori mai 
mare decit soldul mediu trimestrial.

Tragerea la sorți a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîștiguri pe 
trimestrul IV 1976 va avea loc in 
ziua de 31 decembrie 1976, ora 
13,30, in sala Clubului finanțe- 
bănci. din București — str. Doam
nei nr. 2. Cei interesați sint invi
tați să participe la această tragere.

leți. De asemenea, in arioaiele coo
perativelor agricole și fermelor I.A.S. 
există o mare cantitate de porumb 
care trebuie transportat la bazele de 
recepție. Ing. Constantin Bostan, di
rectorul I.V.C. Ialomița, ne-a spus că, 
la indicația comandamentului jude
țean, atit la bazele de recepție, cit 
și la bâzele volante ale unităților a- 
gricole de stat și cooperatiste au fost 
formate echipe Speciale tare contro
lează «Hnirt starea: porumbului din 

pătule. iar acolo unde se constată că 
au apărut cazuri de depreciere 
se iau măsuri de localizare a aces
tora. «

Cum stau lucrurile pe teren ’ La 
Lehliu, o echipă controlează zil
nic, pătul cu patul. în urma ce
lor constatate au fost prefirate în
semnate cantități de porumb. La 
Perlșoru, primarul comunei, pre
ședinții cooperativelor agricole au 
stabilit ca tot porttmbul să fie prefi
rat la cooperative sau acolo unde e 
posibil pe cimp și apoi să fie trans
portat la bază. Pe lingă cooperatorii 
de la Cosîmbești, Perișoru, Unirea și 
alte baze volante participă la sorta
rea porumbului pește 100 de elevi din 
clasele mari, în orele de practică.

Porumb cu umiditate mare au 
avut mai ales cooperativele agri
cole Balaciu, Sf. Gheorghe. Cră- 
sani și Sărățeni. Au fost depis
tate 1 200 tone de porumb cu 
început de mucegai, din care s-au 
prefirat numai 534 tone. „Lucrarea 
înaintează greu — ne-a spus tov. 
Gheorghe Nicolae. șeful bazei, pen
tru că unitățile au trimis puțini oa- 
rrieni". Dacă la centrul volant de re
cepție Trancu lucrează zilnic la pre
firatul porumbului 70 de cooperatori 
sosiți de la Grindu. alte unități — 
Muntenil-Buzău, Cocora. Colelia, 
Reviga. Rovine — nu au trimis oa

Brașov la
vredniciei lor. Și astfel. în 
„Poiana Soarelui" de sub 
versantul nordic al Tîm- 
pei au făcut pentru copiii 
lor un splendid „sat al va
canțelor". populat cu caba
ne aliniate sub pieptul u- 
nui codru de brazi secu
lari care îmbrățișează din 
toate părțile un loc de vis. 
în noile și in vechile car
tiere au instalat baze spor
tive, solarii, locuri de re
creație pentru toate virate
le. au început să sape pis
cine. au deschis noi parcuri, 
au rezolvat cum se cuvine 
ieșirile din șantierele orașu
lui. au plantat sute de mii 
de arbori și pomi. „Deși 
pădurea cade po noi" — ne 
spunea un profesor de la 
Institutul brașovean de sil
vicultură șl Industrializa
re a lemnului, vechi nucleu 
al învățămintului superior

din orașul de sub Timpa pe 
lingă care a crescut ceta
tea universitară de astăzi 
— în iarna aceasta și in 
primăvara anului viitor, 
plantările inițiate de stu
denții noștri se vor desfă
șura sub lozinca-hotârire : 
„Fiecare om. un pom". 
Fiecare brașovean, cu ar
borele lui. Omul și pomul... 
Vedeți, nouă aici ne e lo
cul. pe vatra aceastal de 
sub Un munte care iși pier
de cindva, in urma unui 
cumplit incendiu. mantia 
verde, rămlnind ca piatra 
arsă. Locul » fost reirnpă- 
durlt de noi. in întregime, 
și nimănui nU îi mai vine 
să creadă că Timpa a fost 
cindva golașă și cernită ca 
zidurile Bisericii Negre...".

..Sintem departe de Punc
tul de pornire - ne spunea 
primarul orașului — dar

„Poiana Soarelui"

. >
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 i******50 de ani de Ia apariția gazetei „Munkâselet“

O tribună de luptă 
pentru unitatea și frăția 
tuturor celor ce muncesc

8 ’ " 5 t î • < ' • Ș ■ r / , ‘
în ‘urmă cu o jumătate de veac a apărut primul număr al gazetei 

„Munkăsclet" („Viața muncitoare"), organ săptăminal in limba ma
ghiară al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania.

încă de la primele numere, gazeta „Munkâselet" s-a afirmat ca • 
publicație militantă, cal o tribună angajată activ in. lupta revoluționară 
condusă de Partidul Comunist Român pentru eliberarea celor ce mun
cesc din exploatare și asuprire, pentru o viață mai bună. Reînființată
in anii construcției socialiste, gazeta și-a adus contribuția alături de « 
întreaga presă de .partid din România la înfăptuirea politicii, partidului 

r de edificare’ a noii orindufri. la întărirea unității și frăției dintre toți 
oamenii muncii fără deosebire de naționalitate in lupta pentru inflo-

— Firea patriei comune, dobindind un binemeritat prestigiu in rindurile 
publicului cititor.

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de Ila apariție, redacția „Scinteii*  
^felicită călduros colectivul gazetei „MunkăsOlet", urindu-i să obțină in 
..continuare noi și însemnate succese. .în rodnica sa activitate pusă în 
slujba înfăptuirii hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului, a ’ 
educării celor ce muncesc in spiritul dragostei față de partid, față de » 
patria socialistă.

Silit să acționeze două decenii In 
condițiile terorii dezlănțuite împo
triva sa de regimul burghezo-moșie- 
resc, Paptidul Comunist Român a 
editat numeroase publicații legale și 
ilegale care duceau în rindurile ma
selor cuvintul partidului, le mobilizau 
in lupta pentru libertate, democra
ție și progres social. Printre aceste 
publicații revoluționare, combative 
se numără și gazeta săptămînală 
„Munkăsălef". a cărei primă serie a 
apărut între anii 1926—1931.

Aceasta era o perioadă ce se carac
teriza prin stabilizarea relativă a ca
pitalismului, print.r-un reflux parțial 
al luptelor revoluționare și intețirea 
ofensivei patronale împotriva condi
țiilor de viață și a drepturilor oame
nilor muncii. Corespunzător cerințe
lor luptei de clasă. P.C.R. a Imprimat 
de la început publicației o orientare 
fermă, consecvent revoluționară. Re
dacția. în rindurile căreia se aflau 
militanți încercați ai P.C.R.. ea Ala- 
dâr Imre și Mauriciu Encsel, sublinia 
că „spiritul conștiinței și al luptei do 
clasă trebuie să pătrundă pe flecare 
muncitor, indiferent din care partid 
sau organizație face parte, dacă est» 
sau nu organizat".

în pofida riscului de suspendare a 
apariției, gazeta folosea orice prilej 
spre a reliefa însemnătatea rolului 
Partidului Comunist Român in 
conducerea luptelor revoluționare. 
„Proletariatul a Învățat, in decursul 
unor lungi și grele lupte — se arăta 
intr-un articol din 25 aprilie 1930 — 
că... numai sub conducerea Partidului 
Comunist se poate inainla si obține 
victoria".

în împrejurările în care, după cum 
se știe, mișcarea sindicală fusese 
scindată încă din 1923 de elementele 
social-democrate de dreapta. P.C.R. a 

meni la sortat. Iată de ce se im
pune ca organizațiile de partid să se 
ocupe cu mai multă răspundere de 
mobilizarea oamenilor la sortatul 
știuleților. (Lucian Clubotaru).

Potrivit măsurilor și indicațiilor 
biroului Comitetul.Ui județean de par
tid VASLUI, numeroși oameni ai 
muncii de la sate participă la lucru
rile de conservare a porumbului. La 
I.V.C.P.T. Negrești s-a încheiat pre
firarea. iar acum se face batozarea 
știuleților căzuți de la prima sortare 
in vederea uscării boabelor in insta
lații ce funcționează aici zi și noap
te. în pătule, știuieții sint așezați in 
straturi de 1—1,5 metri care se con
trolează la 2—3 zile. La Vgblui a în
ceput și cel de-al doilea prefirat, 

pătulele au canale 
de aerare. iar cele 
două uscătoare 
funcționează fără 
Întrerupere. Mun

ca este bine organizată : în trei 
schimburi, pe echipe. O situa
ție contrastantă am întîlnit la pft- 
tulele din Buhăești. Aici sint serioase 
restanțe la prefirarea știuleților din 
pătule. lucrare executată doar în pro
porție de 50 la sută din cantitățile 
depozitate. în ziua raidului, aici lu
crau doar 5—6 oameni, în loc de 70 
cit se stabilise. După cum ne-a infor
mat șeful subunității. Ion Bișoc, oa
menii trebuie să vină din cooperati
vele agricole Vulturești. Rebricea, 
Draxeni. Telejna. Stefan cel Mare 
și Birzești. O mai bună organi
zare a muncii pentru depozi
tarea ’ și conservarea porumbu
lui se impune și la cooperati
vele agricole Dumești, Todirești. Vul
turești ș.a. La Todirești. o combină 
așteaptă să fie instalată Ia pătulul de 
porumb pentru batozarea știuleților. 
în curtea cooperativei agricole Du
mești, deși era vreme frumoasă și se 
putea lucra la prefirarea știuleților 
din grămezi, nu se făcea mai nimic 
din cauza lipsei de organizare a mun
cii. Ritmul lent In care se lucrează 
lg conservarea porumbului este con
secința unei insuficiente preocupări 
din partea consiliului de conducere. 
Este necesar să se ia măsuri urgente 
— și nu numai aici — pentru recu
perarea răminerilor in urmă la lucră
rile de sortare și prefirare a porum
bului, (Crăciun Lăluci).

dacă stăm și socotim, mul
te mai avem de făcut !... 
Treburile nu ne ocolesc din 
zori pină noaptea...". Nu e 
deloc ușor să fii deputat în 
Brașov, fie și numai ca re
prezentant al unei circum
scripții în organele locale. 
Și mai puțin ușor este 
să devii un adevărat 
brașovean. Căci o astfel de 
calitate nu se atestă prin- 
tr-un simplu buletin de 
identitate. Ci prin ceva 
mult mai profund, mult 
mai exigent, printr-o stare 
de spirit care a guvernat .ți 
va guverna întotdeauna a- 
titudinea civică a brașove
nilor. care nimănui nu-i 
permite să rămină brașo
vean doar cu numele.

CI și cu inima, cu fapta, 
cu umărul pus pentru a-și 
merita orașul. 

stabilit drept una dintre principalele 
sarcini ale gazetei efortul consec
vent pentru refacerea unității clasei 
muncitoare. în acest sens o preocu
pare permanentă a gazetei „Mun- 
kâselet" consta in sprijinirea activă a 
luptei unite a muncitorimii din di
ferite întreprinderi, ateliere ; prin 
numeroase articole, gazeta a con
tribuit la dezvoltarea conștiinței so
lidarității proletare, la înțelegerea 
identității intereselor de clasă ale 
muncitorilor, indiferent de naționa
litate sau de apartenența la o orga
nizație sindicală sau alta.

Publicația are astfel meritul de 
a fi adus o contribuție de seamă ia 
întărirea frăției și unității dintre 
muncitorii români șl cei aparținînd 
naționalităților conlocuitoare, la com
baterea manifestărilor naționaliste, 
șovine de orice fel, a tendințelor de 
izolare națională.

Evident, în condițiile istorice date, 
gazeta nu a fost lipsită de unele erori 
de apreciere (față de social-democra- 
ție, precum și față de căile refacerii 
unității sindicale), care aveau să fie 
depășite ulterior.

Apariția în anii de după eliberare 
a unei noi serii a gazetei a constituit 
o dovadă grăitoare a consecvenței 
politicii marxist-leninlste a Partidu
lui Comunist Român în problema 
națională. în condițiile de azi. cind 
socialismul a triumfat pe deplin in 
patria noastră, cind eliberarea de ex
ploatare a tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, deplina lor egalitate în 
drepturi constituie una dintre marile 
victorii ale Partidului Comunist 
Român, o cucerire istorică a întregu
lui popor, noua serie a gazetei „Mun- 
kâselet" duce mai departe tradițiile 
progresiste ale trecutului, militind 
fără preget pentru traducerea In via
ță a politicii Partidului Comunist 
Român, menită să asigure o viată li
beră și fericită tuturor fiilor patriei, 
indiferent de naționalitate.

Ladlslau FODOR

Dezvoltarea tehnicii 
de calcul

(Urmare din pag. I)
a productivității, operativității și o- 
biectivității unor activități umane, 
care, de cele mal multe ori, sint 
foarte greu de evaluat imediat și 
cantitativ. Mai subliniem și faptul că 
brice' investiție in tehnica de calcul 
este de obicei costisitoare. Iar rezul
tatele «e constată abia după o peri
oadă de timp, care este mai iungă 
sau mai scurtă, în funcție de compe
tența oamenilor care sint angrenați 
în procesul complicat de utilizare și 
valorificare a rezultatelor obținute 
prin prelucrarea datelor pe calculator.

Ne-am referit la acest dublu aspect 
al eficienței în tehnica de calcul 
pentru a scoate în. evidență necesi
tatea obiectivă de a corobora cele 
două laturi : attt activitatea producă
torului, cit și aceea a utilizatorului. 
Oriee încercare de a ne posta Strict 
pe poziția fabricantului sau a-utili
zatorului, neglijind unul din aspecte 
se poate solda cu consecințe nega
tive.

Evident că In cazul producătorului, 
aplicînd corect analiza valorii efec
tuate la nivel de produs și de sistem 
de calcul, putem determina destul de 
concret indicatorii cantitativi, care să 
ducă la concluzii privind sortimen
tele ce se cer fabricate, nivelurile 
posibile și eficiente de integrare, teh
nologiile corespunzătoare și altele, 
întreprinderile producătoare. în con
dițiile actuale, nu sint preocupate 
stăruitor de încărcarea calculatoarelor 
cu programe aplicative, care de fapt 
constituie valoarea de întrebuințare a 
acestor mijloace de producție, „via
ța lor", am putea spune. Dacă se a- 
plică strict, unilateral, analiza valo
rii pentru producția de calculatoare 
s-ar putea pierde din calcule tocmai 
acest aspect hotăritor.

La rîndul său. utilizatorul pretin
de sisteme de calcul cit mai puterni
ce. fiabile, cu o periferie foarte bo
gată, neluind suficient în atenție. *-  
deseori, efortul economic, in special 
valutar, prin care poate fi creat și 
întreținut un astfel de sistem. Aceste 
considerații generează concluzia că, 
pentru a avea o imagine concretă a- 
supra eficienței, in condițiile orîn- 
duirii noastre socialiste, cele două 
aspecte se cer tratate unitar și des
prinse soluții optime, pe baza prin
cipiului suprapunerii efectelor.

Este un adevăr de necontestat că 
efortul uman in domeniul tehnicii de 
calcul se concentrează tot mai mult 
asupra dezvoltării programelor de 
bază și aplicative, deoarece eficien
ța utilizării lor este determinată, in 
esență, nu de ceea ce este compus 
un sistem de calcul, ci de ceea ce 
poate să prelucreze, să presteze ea 
servicii beneficiarilor. Personal apre
ciez că am putea obține o eficiență 
și mai mare decit aceea de pină a- 
cum dacă prin concentrarea tuturor 
forțelor care activează în acest do
meniu s-ar crea un organism unitar 
care să răspundă integral atit de 
producția, cit și de dezvoltarea, 
întreținerea și exploatarea tehnicii de 
calcul, inclusiv oferirea la export a 
unor servicii cit mai corespunzătoare 
și care să aibă ca suport tehnic mij
loacele pe care le producem. Acest 
organism (de tip „centru național", 
„institut central", „combinat Indus
trial" ș.a.) ar putea constitui o for
mulă organizatorică in măsură să 
facă sinteza celor două criterii de 
eficiență și să le trateze in cadrul u- 
nei responsabilități și concepții uni
tare, pu.nindu-se în valoare astfel, la 
nivelul economiei naționale, rezerve
le de care dispunem atit in procesul 
de utilizare in țară a calculatoarelor 
electronice, cit și in exportul acestor 
mijloace ale tehnicii moderne.
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Pină la 15 martie 1975, 
la întreprinderea agricolă 
de stat Rimnicelu, jude
țul Brăila,-existau și an
gajați care aveau ticul 
lui „nu se poate". Indi
ferent ce le-ai fi cerut să 
execute, ridicau din 
umeri a neputință, iar 
buzele murmurau inva
riabil ca într-un recviem 
aceeași și aceeași expre
sie nevolnică. La acea 
dată, în respectiva unita
te agricolă a fost numit 
director medicul veteri
nar Ilie Marian. A venit 
(pînă atunci lucrase în 
oraș, la Brăila), a văzut, 
și ca să nu facă notă 
discordantă cu viitorii 
săi colaboratori. încă din 
prima zi a rostit binecu
noscuta și tradiționala la 
Rimnicelu zicere. Numai 
că, intrucîtva, a îmbu
nătățit-o : „așa nu se mai 
poate". Și ca să-și ade
verească spusele, și-a 
făcut curățenie in birou, 
a spălat covorul, a lus
truit mobilierul, a schim
bat tapetul pereților, i-a 
ornat cu citeva reprodu
ceri de artă, și-a adus de 
acasă cărțile taxate de 
el ca fiindu-i necesare, a 
ecranat becurile tavanu
lui cu plăci de sticlă co
lorată diferit și dispuse 
în zig-zag-uri savante 
după care și-a urat „să 
fie-ntru-n ceas bun". La 
intrarea în clădire a ce
rut să fie montate un 
raz, un grătar și un șter- 
gător — toate pentru cu
rățat încălțămintea.

„Uite dom’le a fost a- 
dus să învioreze zooteh
nia și deocamdată și-a 
înviorat... biroul !“ — re
plici malițioase pe care 
medicul-director le-a lă
sat să-i treacă pe lingă 
urechi. Uitaseră mali
țioșii că ordinea, curățe
nia, disciplina, mai ales 
atunci cînd vrei să le 
impui altora, trebuie să 
le profesezi tu însuți cu 
cea mai nestrămutată 
credință.

Cei din jur se uitau la 
el uluiți. Nu i-a lăsat să 
se dezmeticească. împre
ună cu ei a făcut un raid 
prin cele 16 apartamente 
din blocurile angajaților. 
Și-a rostit scuzele de ri
goare pentru imixtiune, 
după care le-a cerut lo
catarilor să-și lustruiască 
parchetele,, să-și zugră
vească pereții, să vop
sească lemnăria, a ordo
nat placarea bucătăriilor 
și a băilor cu faianță, iar 
centralistului să le 
gure permanent apă 
și caldă. S-a uitat 
ochii unora, a intuit
retezat dreptul la replică 
cu un ba se poate ! La 
cantină a procedat cam 
după același tipic și l-a

obligat pe bucătar să nu 
se apuce să gătească fără 
să consulte în prealabil 
preferințele gastronomice 
ale abonaților. Odată in
trat în zootehnie, și-a 
pus mîinile în cap. «Unde 
sînt șefii de ferme ?» 
„N-avem“. «De ce ?» 
„Aici nu stă nimeni, că 
nu se cîștigă ; si nu se 
ciștigă că nu se face pla
nul". «Am pe birou două 
cereri de angajare. Le 
aprob. Ambii solicitanți 
sînt tehnicieni zooteh- 
niști...» „Nu-i cunoașteți, 
nu se poate. Amîndoi sînt 
de dat afară, nu de an
gajat. Mai exact : pe

tive de evacuat automat 
dejecțiile. De altfel, la 
I.AS. Rimnicelu, în sec
torul industrial de creș
tere a animalelor sînt 
mecanizate toate opera
țiile : adăpatul, mulsul, 
evacuarea gunoiului, pre
gătirea și administrarea 
furajelor). «Să facă cu
rățenie mecanicii de în
treținere. însă manual.» 
S-au spetit mecanicii. Cu 
lopata, targa și roaba 
s-au apucat și au făcut 
grajdul lună. E adevărat 
că unii încercaseră să le 
ia apărarea : „Nu se 
poate ; ei sînt doar doi, 
iar animale 124“. «Ba se

• Un om vine „să învioreze
zootehnia" și dovedește
că nu există greutăți de
neînvins

„Secretul" — la îndemîna
oricui: lupta cu inerția

asi- 
rece 

în 
și a

unde au lucrat ultima 
oară au fost dați afară, 
concediați". «Nu există 
oameni de

Așa au 
șefii de 
Costică și 
Pe unul 
cumpere 
dețul Suceava, la Straja. 
Singur. După două zile 
s-a dus după el. Omul 
n-a știut. în gară la Ră
dăuți. medicul Marian a 
controlat întreaga garni
tură, animal cu animal, 
într-un vagon, lingă o 
vacă, pe paie, ședea o fe
meie. „Am avut nevoie 
de bani și d-aia am vîn- 
dut-o, da’ nu mă pot 
despărți de ea. Merg la 
ăi de-au luat-o, poate 
m-or angaja și pe mine". 
«Bine, te-or primi.» Așa 
a fost angajată Ilaria 
Circiu. Apoi „alții și alții. 
— pină la completarea 
necesarului de

Zi
Ilie 
mai 
(„El 
și-a

«Nu 
aruncat».
fost angajați 
fermă Mihai 

Radu Lupașcu. 
l-a trimis să 
animale în ju-

personal. 
medicul 

de găsit 
grajduri.

și noapte 
Marian era 
mult pe la 
făcea potecă. De ce
mai aranjat biroul 

ăla frumos ? !“). într-o zi, 
într-o hală a 
murdărie de 
«De ce ?» „Nu 
nează racleții"

găsit o 
nedescris. 

funcțio- 
(Dispozi-

poate. Că ei ne dau bă
taie de cap 'cu racleții 
ăștia.» Mecanicii au 
executat dispoziția. De 
atunci racleții au func
ționat fără întrerupere. 
Nu mai găsești prin graj
duri nici măcar o lopată 
de gunoi. Altă dată erau 
murdari pereții boxelor 
maternității. „Nu se poa
te ca-n farmacie, vaca e 
vacă, murdărește". Di
rectorul Marian și-a scos 
notesul. A făcut un cal
cul : «Ca să fie curat ar 
trebui să văruim mater
nitatea de două ori pe zi. 
E prea scump. Punem 
flise, revine mai ieftin.»

Acum, 
sclipește, 
s-a rostit 
la I.A.S.
tot de atitea ori replica 
medicului director a fost 
aceeași : să crezi că se 
poate. Și a fost posibil : 

construiască
— folosindu-se toba unei 
vechi combine — cu mij
loace proprii, o tocătoare 
de furaje cu o capacitate 
de 50 tone pe oră. Utila
jul i-a costat doar zece 
mii de lei. (în comerț nu 
există decit tocători a că
ror capacitate este de 
cinci ori mai mică, dar

maternitatea 
De multe ori 
„nu se poate !“ 
Rimnicelu. Și

• Să se

sînt de șase ori mai... 
scumpe.) ;

• Să se realizeze im
portante producții de fu
raje pe- suprafața . de 
335 ha afectate acestui 
scop. Un singur exemplu: 
s-au obținut 150 000 kg ’ 
de sfeclă furajeră pe hec
tar, dar au fost cultivate 
și lucerna, orz, borceag, 
iarbă de Sudan etc. ;

• Să fie acordate re
tribuții lunare cum n-au 
fost 
celu. 
ciu 
vrut 
vaca 
mește acum Ilaria Teo- 
dorescu și este mulgă
toare. împreună cu soțul 
ei, tot mulgător, Roman 
Teodorescu, ciștigă în
tre 6 000—8 000 lei pe 
lună. Ceilalți îngrijitori de 
animale primesc retribu
ții la fel de substanțiale : 
Cimpianu M. Neculai — 
4 000—6 000 lei lunar ; Niță 
Gh. Neculai — 3 000—4 000 
lei etc. Pentru bunele lor 
rezultate in producție, 
șefii de fermă Mihai Cos
tică și Radu Lupașcu — 
foștii „oameni de arun
cat" — au fost premiați 
de curind cu cite 1 500 lei 
fiecare. Seria exemple
lor ar putea continua. 
Dar toate iși au sorgintea 
în acel se poate, rostit cu 
fermitate de fiecare dată 
și aplicat cu încăpățâ
nare.

...Sîmbătă, 27 noiembrie 
a.c., la I.A.S, Rimnicelu 
s-a desfășurat un schinjb 
de experiență. Fermieri, 
ingineri, tehnicieni, mun
citori din toate întreprin
derile agricole de stat 
ale județului Brăila și-au 
dat întilnire pentru a ve
dea cu ochii lor că se 
poate. Se poâte să preiei 
o unitate ale cărei vaci 
dădeau 5,5 litri de lapte 
zilnic și să le aduci Ia o 
medie de 14 litri ; șe. poa
te. medic veterinar , fiind, 
să obții celp mai .bune 
rezultate din județ (sec
tor I.A.S.) la producția 
de lapte și de lină, dar și 
la... griu și floarea-soare- 
lui (!).

Și toate acestea în 
doi ani...

S-a dovedit încă o 
că e suficient să te 
cu inerția,,t cu lenea, 
dezorganizarea, cu 
ce ține de răul din 
meni 
simplu și, măi ales, posi
bil. Cu o condiție : Să 
crezi și să muncești așa 
cum crede 
Ilie Marian, 
medicul 
rectorul 
omul dintr-o unitate 
gricolă a Cîmpiei Brăilei.

Rîmni- 
i Cîr- 

n-a
nicicind la 1
Fosta Ilaria

— femeia care 
să se despartă de 

vîndută — se nu-

nici

dată 
bați 

cu
ceea 
oa- 

și totul devine

și muncește 
comunistul, 

veterinar, di- 
și mai ales 

a-

Mircea BUNEA

Tineri 
la pupitrele 

tehnicii moderne
Curtea de Argeș, prima cetate 

de scaun a Țării Românești, se 
înscrie în prezent printre cetă
țile industriei moderne, în plină 
dezvoltare. îmbinînd măiestria 
legendarului Meșter Manole cu 
pasiunea și devotamentul în 
muncă, cu imperativele tehnicii 
avansate, oamenii de aici expe
diază zilnic beneficiarilor din 
țară și de peste hotare produse 
de înaltă tehnicitate.

în imagine, cîțiva dintre ti
nerii „meșteri mari" ai noilor 
ctitorii (de la stingă la dreap
ta) : Silvia Obrocea, muncitoare 
la „Electro-Argeș", Elena Mitu- 
lescu, decoratoare la întreprin
derea de porțelan, Vasile Șer- 
ban, operator la Hidrocentrala 
Argeș, și Adelica Pavel, munci
toare la întreprinderea de con
fecții.

Foto-text : I. Lazăr

Marți, 23 noiembrie, acce
leratul de la București a 
ajuns in gara Lehliu la ora 
obișnuită : 6,34. Numai la 
orele dimineții trec prin 
Lehliu trei personale din
spre Capitală, dar cefereul a 
hotărit să facă popas aici 
și două accelerate (la 6.34 
și 6.47). Nu e ușor să o- 
prești un accelerat din lup
ta lui cu timpul — ba acest 
lucru chiar costă, inclusiv 
bani ! — dar administrato
rii drumului de fier au 
chibzuit cu răspundere și 
s-au gîndit să țină seama 
de numărul mare de 
vetiști.

Există aproximativ
de navetiști București — 
Lehliu (pe calea ferată). în 
marțea respectivă am nu
mărat coborînd din primul 
accelerat trei călători, iar 
din al doilea patru. Iată 
deci o primă dilemă : pen
tru ce statul — respectiv 
calea ferată — tratează 
problema folosirii accelera
tului în serios, iar cei in
teresați direct, o privesc 
indiferent și superfluu ?

Nu sînt superstițios, dar 
mărturisesc că marțea res
pectivă părea a fi cu ghi
nion. Din destul de multele 
întreprinderi și instituții ale 
așezării, m-am găsit să po
posesc taman la secția de 
utilaj și transport (ce ține 
de Trustul de construcții și 
îmbunătățiri funciare 3 — 
București). Și asta n-ar fi 
fost nimic, dar, ajungind a- 
colo la 7.05, să nu găsesc 
pe nimeni. De fapt am gă
sit... programul. Afișat pe 
ușă. Scria negru pe alb : 
„marți, ora 07—12 13—18". 
Orarul e cam același în fie
care zi, dar 
(luni, marți 
pentru a fi 
Șeful secției 
funcționar l-a ștampilat, iar 
un anonim la pecetluit cu 
pix albastru, probabil în- 
tr-o clipă de exasperare in 
fața nepunctualității. cu un 
cuvint nu tocmai elegant. 
M-am pus pe așteptare.

O primă observație : cî- 
teva camioane și echipe de 
muncitori plecau spre punc
tele de lucru dispersate pe 
sute și sute de kilometri 
păt.rați. Zorile înnourate a- 
tîrnau grele de cer, sim
țeai lumina incertă ca o 
povară pe creștet. Dar vo
ioșia cu care oamenii se 
îmbarcau în ' vehicule era 
captivantă. Dezinvoltura cu 
care luau contact cu bur
nița sîcîitoare și rece, te 
îmbărbăta. O naturalețe 
binevenită și tonifiantă.

Cîțiva au treburi la bi
rouri și intră în pavilionul 
administrativ. La trustul de 
construcții funcționarii sint 
la post. Dau relații, vizea
ză hîrtii sau cercetează 
scriptele, o tovarășă de la 
biroul personal îl întreabă 
pe un flăcău blond și înalt 
dacă 
dacă 
lună.

La
— bate vintul. Cite un so
licitant deschide cu leha-

mite ușile și, constatînd 
absența funcționarilor — 
ceea ce se vede că nu-1 sur
prinde — se lasă păgubaș 
și merge la camioane sau 
în atelier. O să-și facă timp 
probabil mai tîrziu. în o- 
rele de lucru. pentru 
vreun răspuns ori vreo 
iscălitură...

La ora 7.20 începe „ani
mația" și la birourile sta
ției de utilaj și transport. 
Apare o îngrijitoare, iute 
de parcă ar fi încălțată cu 
papucii fermecați și nu cu 
cizme albe tip I.C.I.L. Clin- 
căne două plase 
sticle de lapte i 
de iaurt.

— Sigur ! Mă 
să vină careva ! 
mă duc și nu le cumpăr 
nimic, se supără. Don’șoa- 
ra Grațiela doarme. Dacă 
o scol, se supără. Dacă n-o 
întreb, iar se supără.

doldora de 
și borcane
miram eu 

Iar dacă

125 1, Gheorghe Dragu — 
109 1 motorină, Vasile Co- 
buzeanu — 122 1. Aflu și 
notez în continuare : 
Gheorghe Bicu e renumit 
prin ținuta îngrijită, res
pectul celorlalți și lipsa de 
fasoane (dezinvoltura deci) 
cu care asigură — după ore
le de program — transpor
tul celorlalți șoferi pe la ca
sele lor. „Lucrează de 6 
ani, dar se comportă ca 
unul cu 15 ani vechime". 
Iacob Toma e renumit prin 
cinste. De cite ori e vorba 
de transportat o marfă mai 
tentantă, beneficiarii pe el 
îl solicită. Și-l trimit la 
drum fără însoțitor. S-ar 
putea da multe exemple, 
în locul lor. transcriu o 
zicătoare locală: „Spune-mi 
cum și-a ținut 
să-ți spun cum 
utilajul".

Ce-i frămintă

căruța ca 
își tine

pe acești

Cînd screperul
devine... taxi

La 7,40 o îndemn pe ini
moasa 
totuși 
somn 
țiela" 
blocul 
derii, 
să-i

pe 
li-

a fost detaliat 
etc.) probabil 
mai impozant, 
l-a semnat, alt

are vești de-acasă și 
cel mic a împlinit o
stajia de utilaje însă

femeie să cuteze 
s-o trezească din 

pe „don’șoara Gra- 
(care locuiește în 

din curtea intreprin- 
special construit ca 
apropie pe angajați 

de locul de muncă și de 
litera programului). N-aș 
comite această impolitețe, 
dar se întirzie aprovizio
narea cu lactate a func
ționarilor din cealaltă uni
tate, care, sculîndu-se mai 
devreme, li s-a și făcut 
foame.

Ora 7,49. Dinspre poartă 
se aude un zvon de gla
suri în alt fel dezinvolte 
decit ale celor care au ple
cat. Sînt mai puține, dar 
mai zgomotoase. Sigure pe 
ele. Da. e personalul 
TESA, avînd ceasurile cu 
un fus orar mai tîrziu de
cit programul alcătuit de 
ei înșiși.

— De ce-ați întîrziat ? 
De ce n-a venit măcar un 
singur funcționar la timp ?

Șeful grupului de călă
tori (și al unității), ingi
nerul Mircea Popescu, imi 
răspunde cu dezinvoltură :

— Nu vedeți ce vreme 
e ? Să nu scoți un cîine 
din casă.

Nu-i mai povestesc im
presiile despre oamenii 
care, cu adevărată și sănă
toasă dezinvoltură, forfo
teau de dimineață și-s 
acuma departe. Prefer să 
mă interesez în continuare 
de ei și de munca lor.

în luna octombrie s-au 
făcut economii de carbu
ranți. Spre exemplu : Pe
tre Vasile — 104 litri de 
benzină, Vasile Ciocan —

oameni, în majoritatea lor 
foști agricultori ? Discut 
sau răsfoiesc însemnările 
discuțiilor purtate cu di
ferite prilejuri. Destul de 
monocorde : „La magazie 
nu sînt piese pentru insta
lația electrică, întîmpin 
greutăți în activitatea pro
fesională" (Ghiță Manea — 
electrician) ; „Au fost mul
te greutăți în ce privește 
lipsa pieselor, cu toate as
tea planul se realizează" 
(Ion Tănase — mecanic de 
utilaj) ; „Lucrez pe două 
grupuri, dar întîmpin mari 
greutăți în ce privește lip
sa unor piese" (Nicolae 
Culică — mecanic de uti
laj). îmi amintesc că-i în
trebasem pe șeful secției și 
pe președintele comitetului 
sindical — Constantin Dan 
— de ce îmi vorbesc nu
mai de economii la carbu
ranți și nu și la piese și 
materiale. Mi-au răspuns a- 
mîndoi. cu multă dezinvol
tură :

— Economii la piese ? La 
noi nu poate fi vorba de 
așa ceva !

Pasă-mi-te, condiții grele 
de lucru ! Iată însă și o altă 
părere, a lui Marian Manea, 
care tocmai s-a transferat, 
lăsind in loc de rămas bun 
urarea :

— Recomand să se res
pecte programul de lucru 
și să se facă economii la u- 
nele piese, care se mai pot 
remedia, fără a fi schim
bate.

Cine are dreptate ? Cine 
tratează probîema_ serios și 
cine 
Dan 
tulul

dezinvolt ? Constantin 
este și șef al depozi- 
de piese. Iată ce de-

de 
de 
de

clară el despre modul cum 
asigură aprovizionarea cu 
cele necesare bunei activi
tăți :

— Aprovizionarea cu pie
se se face de la depozitul 
central, în baza unor ra
poarte de necesitate ce... 
cuprind și rubrici libere, pe 
care le completez la fața 
locului, cînd observ exis
tența unor piese omise din 
rapoartele de necesitate...

Mai limpede, acest stil 
dezinvolt — în sensul rău 
al cuvintului — reiese din- 
tr-un exemplu : La data de 
16 martie, C. D. merge la 
depozitul central cu o lis
tă mai mult sau mai pu
țin exhaustivă de piese. Le 
găsește sau nu le găsește, 
n-are importanță, pentru că 
ochește in schimb o cutie 
de viteze pentru „Dacia 
1 300". Depozitul aprovizio
nează și alte 11 secții, cu
tia de viteze era poate aș
teptată cine știe unde; dar, 
cu dezinvoltura celui care 
apucă ce poate, C. Dan a- 
daugă reperul pe raportul 
de necesitate și-l aduce la 
Lehliu. Mecanizatorii soli
citau crispați acumulatoa
re. filtre de motorină, cu
țite de strung, repere pen
tru utilaje grele, magazine
rul aducea cu surisul 
buze o piesă pentru o 
muzină.

Ei, dar cum cutia era 
viteze și nu de pateu 
ficat, costa adică 8 388
Iei, ne-am interesat dacă 
nu ruginește degeaba, prin 
rafturile magaziei. Aș ! în 
mai puțin de 48 de ore a 
și fost montată. La ce ? La 
mașina particulară a unui 
mecanic de atelier !

— Mecanicul respectiv 
este un angajat model. Și-a 
oferit adesea mașina perso
nală la dispoziția unității, 
ne spune șeful secției.

Dau să povestesc prima
rului comunei chestiunea 
cu cutia de viteze :

— Aaa ! Stați așa ! Nu 
cumva mecanicul e unul 
care are o mașină de cu- 
Toarea...

— Ba da, confirmă cu 
dezinvoltura complet înmu
iată secretarul de partid de 
la secție, prezent la dis
cuție.

— Auziți ? ! Pe mecani
cul ăsta l-am surprins oda
tă venind cu screperul din 
sat. N-a voit să oprească. 
Am trimis milițianul după 
el. Știți ce act „eroic1’ co
misese ? Fusese cu coșcoge- 
mite utilajul, care costă a- 
tîtea milioane, să-l ducă 
pînă acasă pe... vînzătorul 
de la „Loto-Pronosport".

Să tragi un loz în plic, 
nu te stingherește nimeni și 
nimic. Dar să transftitmi 
screperul în taxi, asfe' e 
altă chestiune. De aceea, 
deapăn și iar deapăn diver
sele constatări făcute in 
acea marți dimineața și le 
împart : asta se potrivește 
cu dezinvoltura, asta hu...

Poate veți face și dum
neavoastră această selecție.

Sergiu ANDON

»
!

Oameni obișnuiți, fapte obișnuite
idee.

minerii
mină de cărbuni intr-o 
ajunge la straturile de cărbuni, 
să-și facă drum prin piatră. O piatră 
steril. Pe care sînt_nevoiți s-o trimită 

Numai că uneori sterilul acesta nu e cu

. Pînă a 
trebuie 
numită 
afară. L____ __ ______
totul... steril. Conține și el un oarecare procent 
de cărbuni. Ion Nicola și Ventzel Cernei, șefi de 
echipă la preparația de cărbune Cozla, de la 
mina Anina, nu s-au împăcat de loc cu gindul 
că se pruncă, odată cu sterilul, și mult cărbune. 
Și-au spus că e datoria lor să caute o metodă 
de separare a cărbunelui din sterilul aruncat 
la halde. Prima idee care le-a venit n-a fost 
bună. Nici a doua. Au perseverat, totuși. Săp- 
tămîni și luni de studii și încercări, schițe și 
proiecte, calcule și ipoteze...

Tuturor scepticilor care făceau glume pe sea
ma lor ei le-au răspuns însă, intr-o zi, printr-un 
succes remarcabil : un mecanism ingenios și 
extrem de practic. De fapt, o instalație care va
lorifică zilnic 45—50 de tone din cărbunii care 
astfel se aruncau. Lunar 150 000 lei. Anual 1 800 000 
lei economisiți în contul producției de cărbuni. 
Cărbunele se separă acum de piatră așa cum se 
separă griul de neghină. (Nicolae Cătană)

Primar-medic sau medic-primar ? 
A venit în sat, ca medic, acum zece ani. Și-a fă
cut cu prisosință datoria de medic, la orice oră 
din zi și din noapte, oricînd gata să aline sufe
rințele bolnavilor. Și-a legat trainic viața de a- 
ceea a sătenilor din Liești (Galați). Oamenii de 
aici îl consideră de-al lor, l-au „adoptat" pentru 
că i-au simțit sprijinul și devotamentul. Și-a fă
cut nu numai datoria de medic, dar și pe aceea 
de cetățean. Și de comunist. Intîi l-au primit în 
partid. Apoi l-au ales în comitetul comunal de 
partid. Apoi în comitetul executiv al consiliului 
popular. De curînd, sătenii au vrut să-l aleagă... 
primar. Medicul Constantin Bindar a refuzat 
însă.

— De data asta n-am mai fost de acord — spu
ne el. Le-am spus că pentru ei ar fi mai bine 
dacă ar avea în loc de un primar-medic, un 
medic-primar. Lăsind gluma la o parte, răspun
derea mea de medic nu-i mai prejos decit aceea 
de primar.

Desigur, gestul încrederii contează. Dacă toți 
medicii satelor ar fi puși in asemenea situații... 
(Dan Plăeșu)

Părea că ascunde ceva sub man- 
ta,,, Pămîntul mustea de apă. în mantăi lungi, 
cenușii, sub ploaia măruntă și sîcîitoare, coope
ratorii culegeau porumbul. între ei, un om care 
lucra mai anevoie, numai cu o mină. Cu cea
laltă părea că ascunde ceva sub mantaua 
umflată. Părea că se ferește de priviri ișcodi- 
toare. își afunda cît mai adine mina sub 
manta și se întorcea în așa fel ca să nu i-o 
vadă președintele. S-a ferit cît s-a ferit, dar, 
in cele din urmă, tot a fost prins...

— Păi bine, măi Nea Ștefane, de-astea ne 
faci? l-a dojenit cu voce tare președintele.

— Fiți mai îngăduitor, tovarășe președinte! se 
rugă omul.

— Cum o să fiu îngăduitor? Ce cauți aici cu 
mina în ghips ? Nu ți-am zis să stai acasă ?

— Păi, ce, puteam?
Călin Ștefan, șef de echipă. își fracturase o 

mînă, pe cîmp. îl trimiseseră acasă. El. cu 
mina în ghips venise iar la treabă. Locul: C.A.P. 
Miloșești, Ialomița. Cooperativă care a obținut 
anul acesta citeva recorduri de producție. Nor
mal! Cu asemenea oameni.,. (Lucian Ciubo- 
taru).

„Dobrin e legendă, nota entuziast, 
doar in urmă cu cîțiva ani. un scrii
tor, pasionat observator al sportului. 
E unul din cele mai mari talente ale 
fotbalului românesc din toate tim
purile"...

— Nicolae Dobrin, într-un memo
rabil meci, la Cluj-Napoca, ai vrut 
să fii alături de echipă, deși, ținind 
seama de durerile chinuitoare prin 
care treceai, pici un medic din lume 
nu te putea recupera pentru joc...

— Am cîștigat atunci cu 1—0.
— Exact. Unicul gol l-ai înscris 

tu. După încheierea partidei ai .pă
răsit terenul pe targă. De ce-ai ți
nut atit de mult să joci ?

— Echipa avea nevoie de mine.
„Echipa avea nevoie de mine..." 

Multiplicați la scara întregului nos
tru sport acest gest superb. Amin- 
tiți-vă de unul din eroii ultimei 
olimpiade, gimnastul Dan Grecu. 
Accidentat fiind, cu prețul unor 
mari eforturi, a adus reprezentati
vei noastre nu numai bronzul unei 
medalii, ci. înainte de toate, aurul 
iubirii și admirației noastre stator
nice. Ori acele 9 minute antologice, 
din careul magic. Un boxer — 
l-am numit pe Simion Cuțov — a 
știut să învingă un handicap ce 
părea imposibil de trecut, a aflat 
în el resursele fizice, putere de 
luptă rar întilnită, dorința de a 
onora încrederea învestită in el. Și 
podiumul campionatelor europene 
n-a putut să-i refuze treapta cea 
mai de sus... Amintiți-vâ atitea epi
soade de neuitat din istoria afir
mării handbalului nostru, a tenisu
lui nostru, a rugbiului nostru...

Multiplicați la scara întregului 
nostru sport asemenea gesturi su
perbe. Și vom ajunge astfel la ceea 
ce este peren și emoționant pe 
drumul nobil al afirmării sportive : 
dăruirea totală, fără margini... Uriașa 
angajare de a nu rămine dator tie 
și milioanelor de oameni care te a- 
plaudă... Fidelitatea fată de calea 
grea pe care ți-ai ales-o... Tenaci
tatea care transformă înfringerea —

în sport, în mod inevitabil, uneori 
cîștigi, alteori pierzi — in victorie... 
Curajul de fiecare zi, de a porni 
mereu și mereu de la început... 
Demnitatea vieții de sportiv și de 
cetățean al acestei țări...

Sint toate acestea pilonii de struc
tură ai existenței de sportiv. Așeza
rea lor la temelia oricărui sport îm
pinge, ca un miraculos combustibil, 
spre performanta durabilă, spre glo
ria sportivă atit de rîvnită și greu 
de cucerit. Combustibil cu atit mai 
necesar în menținerea, cu cinste și 
onoare a gloriei dobîndite. Cineva 
afirma pe bună dreptate că „onoa
rea este o piatră prețioasă, la care 
cel mai mic defect îi scade mult 
prețul" ...Onoarea, acest „amestec 
natural de respect pentru oameni și 
pentru sine însuși", este bunul cel 
mai de preț și al sportivului, și el 
ajunge aici cheltuind vigoarea ani
lor tineri. Iată de ce este cu atîț 
mai zguduitoare priveliștea „pietrei 
prețioase" cu opacități, priveliște 
care sfirșește. pină Ia urmă, prin a 
eclipsa limpezimea de altădată...

— Nicolae Dobrin : pentru unele 
abateri, clubul F.C. Argeș ți-a retras 
dreptul de joc pe timp de șase luni, 
intr-un moment cind echipa avea 
poate cel mai mult nevoie de tine. 
Ce anume a împins lucrurile pină 
aici ?

— Am greșit. Și eu. dar poate și 
alții fată de mine...

Nu vom măsura acum încrincena- 
rea și amărăciunea eu care au fost 
rostite aceste cuvinte. Nici nu sin- 
tem cu ochii pe balanța „dreptății 
farmaceutice", să vedem către ce 
parte înclină mai mult. Deasupra 
tuturor rămine ecoul a două cuvin
te : „am greșit !“ — pe care în di
verse împrejurări le rostesc, răsco
liți ori mai puțin răscoliți. atîția 
sportivi care încep să refacă drumul 
înapoi, pierzind. din vina lor, pas cu 
pas, urcușul spre performanța dobîn- 
dită cu atîta efort. Cele două cuvin
te ne îndreaptă spre drama sporti
vului de performanță coborit pină

aici, la 1 condiția de justificare a 
cauzelor ce-1 fac pînă la urmă inapt 
să reziste pe piscul înalt și neier
tător al confruntării.

Experiențele de pînă acum sînt 
prea edificatoare pentru ceea ce în
seamnă abdicarea de la rigorile 
vieții sportive, prețul plătit este 
mult prea greu pentru a nu îndemna 
la acțiuni decise, ferme, in stare să

— ultimii doi jucători, precum «« 
știe, au și fost scoși recent din lo
tul reprezentativ tocmai pentru ran
damentul neconvingător, departe de 
măsura posibilităților lor. Men
talitatea potrivit căreia „talentul 
răzbate" s-a răzbunat și în con
fruntările internaționale din vara 
acestui an ale handbaliștilor noștri 
fruntași, performantele fiind tot

tivi o răsturnare de optică. Aceștia 
ajung să-și supraestimeze meritele, 
să confunde dragostea oamenilor pen
tru o disciplină sportivă cu adularea 
propriei lor persoane. Și în loc să-și 
onoreze datoriile performerului fată 
de cei care 11 aplaudă, se crede, el, 
indispensabil mulțimii de suporteri. 
Și așteaptă să fie. el, răsfățat, eșe-

Gloria sportivă e greu de dobîndit, 
dar și mai greu de păstrat!

------------------------------ anchetă socială---------------- ---------------
statornicească peste tot acel climat 
etic de pregătire sportivă exigentă 
in care să devină imposibilă produ
cerea dereglărilor oricît de infime. 
A fost suficientă, de pildă, o pe
rioadă „neagră" in existenta unui 
mare sportiv — Gheorghe Berceanu 
— fost campion mondial și olimpic 
la lupte, și iată-1 la Montreal schim- 
bind aurul medaliei anterioare cu 
argintul. Prestigioși jucători cu ba
lonul rotund, care de-a lungul ani
lor au fost răsplătiți cu trofeul de 
„cel mai bun fotbalist", n-au mai 
confirmat nici încrederea publicului, 
nici pretențiile la care îi indrituia 
talentul lor incontestabil. Un șir de 
nopți pierdute, o existență alături 
de etica și normele vieții sportive 
au turnat plumbul perfid în picioa
rele unor mari talente ca Dumitra- 
che și Dinu, mulțumirea de sine și 
inconștienta fată de necesitatea spri
jinirii talentului cu pregătirea asi
duă l-a azvirlit înapoi pe Dumitru

mai greu de atins, in condițiile de 
cheltuire zgircită, „din economie", a 
eforturilor...

Exemplificările transcrise aici, cît 
și altele care ne stau la îndemînă, ne 
apropie, credem, de răspunsul la ur
mătoarele întrebări : „Ce anume ge
nerează risipirea unor talente urcate 
în ochii stimei ? Cum ajung să se nă
ruie, încă înainte de a beneficia de 
afirmarea dorită, unii sportivi cu 
reale perspective ?“

După cum se știe, în sport, meritul, 
înzestrarea deosebită se etalează în 
văzul tuturor. Milioane de oameni 
văd, admiră, se bucură de reușita 
unuia sau altuia. Această admirație 
creează, ratifică celebritatea. Fără a- 
ceste milioane de îndrăgostiți ai spor
tului este greu de crezut cum ar pu
tea cineva să aspire la ieșirea din 
anonimatul atit de obișnuit în nu
meroase alte profesii. Or, tocmai în 
acest punct se produce la unii spor-

cul flagrant Iertat, observația critică 
— atit de necesară — ocolită.

Drumul gloriei sportive, se știe, este 
unul singur. Un drum al eforturilor 
extraordinare, al permanențelor și, 
uneori, al dramaticelor examene cu 
un singur învingător. De aici și statu
tul intrucîtva aparte al sportivului. 
Strungarul, proiectantul, otelarul ori 
tîmplarul, care fac sport cînd doresc 
și cînd pot, nu sînt obligați de ni
meni la nu știu ce recorduri. Ei sînt 
obligati să fie imbatabili la strung, la 
planșetă, la cuptorul de otel, la rin
dea. Sportivului de performantă se 
cuvine să-i ceri să fie cel mai bun. 
înainte de toate, pentru că el singur 
s-a angajat pe acest drum. Știa cit 
e de greu, știa ce eforturi trebuie să 
risipească, cit curaj i. se cere, cîtă 
voință. Dar știa și că merită să în
drăznească. Punînd înainte munca, 
viata exemplară de sportiv și de om 
și nu capriciul de vedetă, nu dreptu

rile înaintea afirmării rezultatelor, na 
pretențiile înaintea performantei.

Unii dintre sportivii care și-au pier
dut demnitatea vieții de sportiv și 
chiar de cetățean dau vina pe... an
turaj. Este și acesta un adevăr. Sînt 
destui oameni în uriașa masă de iu
bitori ai sporturilor cu un grad scă
zut de gîndire, care își fac un titlu 
de glorie din faptul că au stat la un 
pahar cu vedeta X, că l-au cinstit pe 
Y, că și-au risipit o noapte lingă Z. 
Dar tot asemenea indivizi nu vor mai 
avea puterea a doua zi, la stadion, în 
tribune, să găsească circumstanțe 
„idolului" pentru rezultatele slabe, 
și vor protesta din toți rărunchii, pen
tru că asta da, se mai poate face chiar 
și după o noapte albă ! Dar. circum
stanțele sportivului în culpă sint și 
mai fragile. Fără vorbe de prisos, ne 
pronunțăm pentru respingerea aces
tor „apărări" fie numai și pentru 
faptul că un adevărat sportiv se 
presupune că are suficientă voință și 
tărie morală pentru a nu fi ademenit 
și abătut din drumul lui de cutare ori 
cutare microbist. Destule împrejurări 
arată însă că, departe de a fi acci
dentale. asemenea poticneli sînt în
soțitori permanenți la unii sportivi, 
inclusiv la sportivi cu faima cucerită 
într-o crîncenă confruntare de-a lun
gul anilor. Fie că aceste poticneli 
poartă numele de nopți albe ori își 
arată colții sub forma mercantilis
mului exacerbat, fie că se manifestă 
prin vedetismul care roade la teme
lia afirmării sportive ori prin auto- 
mulțumirea la fel de periculoasă, des
pre care un mare gînditor român 
spunea că este „cea mai banală 
piatră de mormint a talentelor".

Neînțelegerile de care aminteam — 
și care generează neajunsuri destule! 
— sînt și de alt ordin. Cei care 
încalcă rigorile vieții sportive nu 
pricep uneori un lucru elementar: 
adevărații iubitori ai sportului nu se 
„dau in vînt" după alde „Sfarmă 
piatră" ori „îndoaie fier"... La urma-

urmei nici o putere fizică nu se con
vertește singură in performanță dacă 
nu-i dublată de calități perene ale ; 
spiritului: voință, tărie psihică etc. « 
Numai resursele fizice armonios dez- ! 
voltate, în paralel cu cele morale, 
într-o ambianță indestructibilă, nasc 
performanțe durabile peste ani. ; 
Iubitorul stadioanelor, omul prezent ■ 
la întîlnirile sportive și căruia îi este 
destinat spectacolul de mare frumu
sețe al confruntării, are dreptul să > 
se întrebe : eu pe cine aplaud ? Nu- ț 
mai forța oarbă, dezlănțuită ? în j 
acest caz, la nivelul tehnicii de azi, ’ 
lesne s-ar putea lipsi de box, de 
pildă. Am construi doi roboti și i-am 
pune pe ring să se trăznească pe I 
viață și pe moarte, pînă ies scintei. ; 
Dar nu asta năzuiește amatorul de - 
spectacol sportiv. El știe să vadă in
teligenta, suprema manifestare a spi
ritului. a voinței și armoniei umane 
în fiece sport. El vrea să aplaude pe 
cel care-i merită bunele lui senti- ' 
mente, încrederea lui. în fond, omul 
din tribună — fie că acesta este 
muncitor ori intelectual — vine la ■ 
stadion nu să-i aplaude pe cei care 
sfidează comportarea civilizată, pe 
stîlpii cîrciumilor ori pe sportivul 
huligan care abia ce a scăpat din nu 
știu ce încăierări și a venit aici să 
alerge, să-și culeagă partea de 
aplauze.

Iată de ce sportivul și antre
norul, clubul și responsabilii cultu
rii fizice și sportului din tara noas
tră. milioanele de iubitori ai spor
tului sînt interesați, pînă la unul, în 
acreditarea, pretutindeni, a aceîui 
climat de muncă și etică sportivă 
care să genereze rezultate pe măsură, 
să creeze și să formeze sportivii de 
performantă de azi și de miine, ce
tățeni demni ai României de azi și 
de miine.

Ilie TANASACHE 
Valeriu MIRONESCU
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în epoca actuală de dezvoltare a 
societății omenești, al cărei conți
nut principal il constituie trecerea 
de la orinduirea capitalistă, bazată 
pe exploatare și asuprire socială și 
națională, la orinduirea socialistă, 
întemeiată pe dreptate și echitate 
socială, teoria marxist-leninistă 
despre revoluția socialistă capătă o 
Însemnătate și o actualitate deo
sebite. legate de cerințele directe, 
imediate ale practicii sociale.

Dezvoltată și îmbogățită prin 
contribuția teoretică și experiența 
tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești, a forțelor democra
tice progresiste, această teorie 
fundamentează necesitatea obiec
tivă a trecerii de la capitalism la 
socialism, arată care sint forțele 
sociale și politice în măsură să în
făptuiască transformarea socialistă 
a societății, strategia și tactica de 
urmat spre a obține victoria in 
lupta revoluționară.

Partidul Comunist Român, care a 
organizat și realizat victoria noii 
orinduiri în România, și-a adus și 
iși aduce, propria contribuție la îm
bogățirea teoriei marxiste a revo
luției socialiste. Programul P.C.R., 
in partea consacrată înfățișării 
drumului de luptă străbătut de 
poporul român pentru eliberarea 
sa națională și socială, cuprinde o 
analiză aprofundată a strategiei și 
tacticii urmate de partid în înfăp
tuirea revoluției.

Ținind seama deopotrivă de legile 
generale ale revoluției socialiste și 
de condițiile concrete, specifice ale 
României, linia strategică și tactică 
a P.C.R. pune in evidență nu
meroase rezolvări originale, a căror 
valoare a fost verificată prin ex
periența țării noastre și care, în a- 
celași timp, prezintă și un interes 
mai larg. internațional, inscriin- 
du-se în patrimoniul universal al 
gindirii revoluționare.

Vom releva, in acest sens, unele 
modalități semnificative de soluțio
nare de către P.C.R. a sarcinilor 
revoluției socialiste.

înainte de toate se cuvine amin
tită în acest cadru concepția parti
dului despre desfășurarea proce
sului revoluționar neîntrerupt, fără 
despărțiri stricte în timp, fără ,spau- 
ze“ între diferitele lui etape — anti
fascistă, burghezo-democratică, so
cialistă. Partidul a pornit in această 
privință de la aprecierea realistă a 
stadiului de dezvoltare a țării și a 
raportului forțelor de clasă, de la 
faptul că în condițiile dictaturii 
fasciste, odată cu contradicțiile 
adinei dintre aceasta și mase
le largi populare, dintre impe
rialismul german și întregul popor, 
se exacerbaseră la maximum ve
chile contradicții generate de regi
mul burghezo-moșieresc (intre pro
letariat și burghezie. între țără
nime și moșierime, între țărănimea 
muncitoare și burghezie etc.) ; exis
tau astfel premisele dezvoltării 
luptei antifasciste a poporului în- 
tr-o largă mișcare revoluționară 
pentru realizarea năzuințelor de li
bertate, democrație și dreptate so
cială ale maselor muncitoare. A- 
ceastă concepție a partidului, re
flectarea ei într-o strategie adecva
tă au făcut posibilă trecerea ime
diată și nemijlocită de la insurecția 
armată antifascistă și antlimperia- 
listă din august 1944, care, după 
cum se știe, a marcat începutul re
voluției populare, la desăvîrșirea 
revoluției burghezo-democratice șt 
apoi la înfăptuirea sarcinii priori
tare a revoluției socialiste — cu
cerirea puterii de către oamenii 
muncii. 23 August 1944, 6 Martie 
1945, 30 Decembrie 1947. au format 
verigi ale unui unic proces revolu
ționar care a dus, intr-un răstimp 
istoric scurt, la înlăturarea clase-, 
lor exploatatoare de la cîrma țării 
și instaurarea puterii politice a ce
lor ce muncesc, in frunte cu clasa
muncitoare.

în ansamblul strategiei P.C.R. 
elemente esențiale au constituit asi
gurarea rolului conducător al cla
sei muncitoare, clasa cea mai îna
intată și consecvent revoluționară a 
societății, și politica de alianțe, 

urmărind atragerea în luptă, alături 
de clasa muncitoare, a tuturor for
țelor interesate în înfăptuirea unor 
profunde transformări revoluționa
re. în înnoirea socialistă a societății. 
Sint cunoscute eforturile perseve
rente pe care le-a depus ani înde
lungați P.C.R. pentru realizarea 
unității clasei muncitoare, condiție 
hotăritoare a asigurării rolului el 
conducător, pentru lichidarea sciziu
nii din rindurile mișcării muncito
rești — eforturi ce s-au concretizat 
deopotrivă in acțiunile de front unic, 
desfășurate jos, in întreprinderi, 
la nivelul organizațiilor locale, cit și 
in dezvoltarea colaborării cu con
ducerea Partidului Social-Demo
crat, a celorlalte partide mun
citorești. Ca rezultat al acestei 
activități. Frontul Unic Muncito
resc între P.C.R. și P.S.D. a deve
nit o realitate încă înainte de eli
berare (in aprilie 1944), ceea ce a 
avut profunde urmări asupra dez
voltării procesului revoluționar, sti- 
mulînd atragerea celorlalte clase șl 
categorii sociale și participarea lor
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strălucită întruchipare a marxismului creator
tot mai hotărită la lupta antifas
cistă. Dezvoltarea continuă a co
laborării dintre P.C.R. și P.S.D. 
și-a găsit încununarea, în perioada 
de după eliberare, prin unificarea 
lor și formarea partidului revolu
ționar unic al clasei muncitoare (la 
congresul din februarie 1948). Pa 
bună dreptate se subliniază în Pro
gramul P.C.R. că aceasta a răspuns 
unei necesități obiective a dezvol
tării cu succes a revoluției, tocmai 
astfel clasa muncitoare, întregul po
por român dobîndind acel stat- 
major, forța politică de avangardă 
în măsură să-1 călăuzească în ma
rile bătălii sociale care au dus la 
instaurarea regimului socialist in 
România.

în ceea ce privește politica de 
alianțe cu diferitele categorii so
ciale, este de remarcat că Partidul 
Comunist Român, valorificînd expe
riența dobindită încă din perioada 
antebelică in lupta pentru fău
rirea frontului popular antifascist și 
cu deosebire în organizarea mișcării 
de rezistență din timpul războiului 
și a insurecției naționale armate din 
august 1944, a izbutit, in perioada 
ce a urmat eliberării țării, să sudeze 
verigă cu verigă frontul larg al for
țelor democrației și progresului 
social. în mod deosebit partidul 
s-a preocupat de făurirea a- 
lianței muncitorești-țărânești, un 
factor decisiv dovedindu-se in 
această privință realizarea pe cale 
revoluționară a reformei agrare. 
Uriașă forță socială in condițiile 
unei țări în care țărănimea repre
zenta covîrșitoarea majoritate a 
populației, alianța muncitorească- 
țărănească a influențat decisiv ra
portul intern de forțe, soarta revo
luției.

Prin politica sa profund patrio
tică, prin perspectivele deschise 
progresului multilateral al țării, 
partidul a cucerit adeziunea largă 
pentru cauza revoluției a intelec
tualității. Este o notă specifică 
desfășurării revoluției în țara 
noastră faptul că cele mai presti
gioase personalități ale vieții cul
turale și științifice s-au alăturat 
luptei conduse de partid.

în frontul luptei revoluționare 
s-au înrolat, de asemenea. activ 
oamenii muncii aparținind naționa
lităților conlocuitoare care au înțe
les că numai P.C.R. va asigura 
deplina egalitate în drepturi a tu
turor cetățenilor patriei. . lichidarea 
oricărei asupriri și discriminări na
ționale, posibilitatea de a se afirma 
plenar in viața politică și sociala 
a țării. Pe această bază s-a sudat 
unitatea indestructibilă de luptă a 
oamenilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

Spre a amplifica la maximum șu
voiul forțelor democratice și a izo
la la maximum vîrfurile reacțiunii, 
Partidul Comunist Român și-a în
dreptat totodată atenția, corespun
zător conținutului diferitelor etape 
ale procesului revoluționar, spre 
dezvoltarea unui larg sistem de 
alianțe politice cu partide sau cu 
grupări desprinse din cadrul parti
delor burgheze ca urmare a con
tradicțiilor interne ce dislocau fron
tul social-politic al burgheziei.

Pentru că a știut să manifeste 

elasticitatea necesară, fără a accep
ta compromisuri neprincipiale, pen
tru că a acționat cu răbdare, respin- 
gind pasivitatea și dezvoltarea 
spontană, pentru că a izbutit să in- 
frîngă sectarismul, P.C.R. a dobîn- 
dit aliați politici care au ajuns, prin 
propria lor experiență, la conștiința 
rolului istoric al clasei muncitoare, 
ca cea mai înaintată forță națională. 
Practic, nu au existat categorii so
ciale, forțe politice interesate in 
progresul României care să fi ră
mas in afara sferei de acțiune șl 
influență a Partidului Comunist Ro
mân ; și tocmai această largă po
litică de alianțe, unirea intr-un sin
gur front a majorității covîrșitoare 
a poporului, a hotărit desfășurarea 
luptei pentru putere in conformitate 
cu interesele lui.

Un element important al politicii 
partidului in acea perioadă ii con
stituie faptul că, ținind seama de 
complexitatea și caracterul ascuțit 
al luptei de clasă, el s-a pregătit 
pentru toate formele de luptă — atit 
pașnice, cit și nepașniec. Este grăi
tor în acest sens că, prin amplifi
carea legăturilor eu armata înche
gate încă in perioada pregătirii și 
înfăptuirii insurecției din august 
1944, P.C.R. a reușit să atragă de 
partea forțelor democratice atit 
masa ostașilor, cit și numeroși ge
nerali și ofițeri patrioți, cercurile 
reacționare fiind puse în Imposibi
litate de a folosi armata împotri
va procesului revoluționar. în ace
lași tjmp. partidul a acordat o aten
ție deosebită înarmării maselor 
populare. Formațiile patriotice da 
luptă, care au avut un rol impor
tant în insurecția din august, nu 
numai că nu au •. foâț ’dezarmate și 
dizolvate, așa cum au cerut repre
zentanții cercurilor reacționare din 
guvern, ci. dimpotrivă, au fost reor
ganizate și întărite ca o forță mi
litară proprie a mișcării revolu
ționare.

Este de remarcat, de asemenea, 
măiestria cu care Partidul Comu
nist Român a știut să folosească 
diferitele forme de luptă, corespun
zător evoluției raporturilor de clasă. 

Astfel, in perioada ce a urmat in
surecției armate, accentul a fost 
pus pe organizarea unor ample ac
țiuni politice de o înaltă combati
vitate — confiscarea și împăr
țirea pămînturilor moșierești de 
către țărănime, cu sprijinul munci
torilor, luarea cu asalt a primăriilor 
și prefecturilor, uriașul șuvoi al de
monstrațiilor populare prin eare 
masele deveniseră stăpîne pe stra
dă. Așa s-a ajuns la crearea acelei 
situații originale, caracterizată prin 
faptul că, în timp ce guvernul era 
dominat de reprezentanții forțelor 
reacționare, pe plan local puterea 
trecuse efectiv în miinile maselor 
populare conduse de Partidul Co
munist Român. Tocmai valul de 
nestăvilit al luptei revoluționare a 
poporului a făcut cu putință de- 
jucarea încercărilor forțelor reacțiu
nii de a declanșa războiul civil, in
staurarea la 6 martie 1945 a primu
lui guvern democratic din istoria ță
rii, în care clasa muncitoare și alia- 
ții ei dețineau rolul precumpănitor.

Suplețea tacticii partidului !n 
lupta revoluționară și-a găsit o su
gestivă ilustrare în faptul că și du
pă instaurarea puterii populare la 8 
Martie 1945, a acceptat în continua
re menținerea monarhiei. Numai 
pe măsura consolidării continue a 
puterii populare, a izolării tot mai 
accentuate și a discreditării forțelor 
reacționare, inclusiv a monar
hiei, P.C.R. a trecut la înlătura
rea acesteia și proclamarea Re
publicii. Astfel, și acest act funda
mental în desfășurarea revoluției, 
care după cum apreciază Programul 
P.C.R. a marcat cucerirea întregii 
puteri politice de către clasa mun
citoare și aliațli săi, a fost posibil 
fără convulsii sociale.

Ca un alt element original al 
tacticii partidului în revoluție se 
cuvine amintit că nu s-a procedat 
de la început la desființarea vechi
lor organe ale administrației de 
stat — primăriile, prefecturile etc., 
care au continuat să funcționeze în 
primii ani al revoluției, schimbin- 
du-și insă conținutul și funcțiile. 
A continuat, de asemenea, să fie 
folosit parlamentul, care in urrria 
alegerilor din noiembrie 1946, cînd 
forțele democratice au dobîndit o 
victorie hotăritoare, a devenit in
strumentul infăptuirii unor măsuri 
cu caracter revoluționar. Datorită 
acestor schimbări graduale, procla
marea Republicii, Ia 30 Decembrie 
1947, a găsit practic aparatul de'sfiit 
sub conducerea clasei muncitoare ș> 
a Partidului Comunist. Exprimind 
sintetic concluziile ce se desprind 
din tactica partidului in revoluție, 
tovarâșui Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Experiența luptei revoluționare din 
România din perioada de după eli
berare pină la cucerirea puterii po
litice demonstrează cu toata clarita
tea că mijloacele și căile prin, care 
este cucerită puterea politică — 
pașnice sau nepașnice — depind de 
raportul de forțe, de felul în care 
masele populare devin conștiente și 
pot. la un moment dat, să impună, 
intr-o formă sau alta, schimbării*  
necesare in țara respectivă".

Clarviziunea partidului in condu

cerea revoluției se reflectă și in 
aceea că el a înțeles necesitatea 
stringentă a consolidării transfor
mărilor politice prin redresarea șl 
dezvoltarea economiei — sarcină cu 
atit mai importantă în condițiile în 
care economia devenise terenul u- 
nor acerbe înfruntări de clasă, cla
sele exploatatoare incercind să fo
losească pozițiile puternice pe care 
le dețineau incă în acest sector pen
tru a submina, prin haos și sabotaj 
economic, puterea politică populară 
— tactică pe care cercurile reac
țiunii internaționale au folosit-o 
ulterior în nenumărate rînduri, în 
diferite țări, chiar și în perioade 
din cele mai recente. Partidul Co
munist Român a constituit forța 
care a mobilizat clasa muncitoare, 
țărănimea, pe toți cei ce muncesc 
și le-a insuflat voința să biruie, prin- 
tr-o muncă cu adevărat eroică, lip
suri și greutăți copleșitoare, să ză
dărnicească sabotajul capitaliștilor, 
să refacă intr-un timp cu adevărat 
record economia secătuită de război.

Așa cum se știe, asupra desfășu
rării procesului revoluționar în țara 
noastră au exercitat o influență po
zitivă schimbările petrecute după 
război in raportul mondial de forțe, 
în defavoarea imperialismului, 
sprijinul politic, economic și diplo
matic primit din partea Uniunii 
Sovietice, dezvoltarea luptei re
voluționare intr-un șir de țări. 
Faptul că partidul, ținind seama 
permanent .în politica sa de inter
dependenta dintre situația internă 
și internațională, a știut să folo
sească aceste condiții favorabile, a 
constituit, de asemenea, un factor 
determinant al victoriei în revo
luție.

Cucerirea întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare și aliații 
săi nu a marcat punctul terminus 
al procesului revoluționar, ci doar 
trecerea intr-o nouă etapă a aces
tuia — etapa infăptuirii sarcinilor 
revoluției socialiste. Așa cum re
leva tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Nu trebuie să cădem in greșeala 
de a considera că procesul revolu
ționar s-a încheiat odată cu răstur
narea claselor asupritoare si instau
rarea puterii muncitorilor și țăra
nilor... dimpotrivă se poate spune 
că de-abia acum începe procesul de 
transformare revoluționară a socie
tății..."

în această etapă nouă, puterea 
revoluționară a muncitorilor și ță
ranilor, a tuturor oamenilor muncii, 
manifestindu-se ca formă politică a 
dictaturii proletariatului, a respins 
cu fermitate încercările de împotri
vire ale forțelor reacționare, tenta
tivele de subminare economică și 
politică, a asigurat desființarea ex
ploatării omului de către om și ge
neralizarea unor relgtii de produc
ție și sociale noi, socialiste, edifi
carea unei ădeVMtatif‘democrații, in 
care masele cele mai largi participă 
nemijlocit Ia conducerea vieții eco
nomice și sociale. Și-a găsit astfel 
confirmare, o dată mai mult, și prin 
experiența tării noastre, teza fun
damentală a marxismului cu pri
vire la necesitatea instaurării 
dictaturii proletariatului, ca o con

diție sine qua non pentru a lichida 
dominația și privilegiile minorității 
exploatatoare șl a făuri o orinduire 
nouă, in folosul marii majorități a 
poporului. (înfăptuirea sarcinilor 
revoluției socialiste, ale edificării 
noii orinduiri, va forma obiectul 
unei consultații viitoare).

★
Pornindu-se de Ia experiența 

proprie a partidului și poporului 
nostru în desfășurarea luptei revo
luționare. trăgindu-se concluzii și 
din experiența celorlalte țări so
cialiste, a partidelor frățești, în Pro
gramul P.C.R. sint formulate o serie 
de idei de o deosebită însemnătate 
teoretică șl practică privind conți
nutul și desfășurarea revoluției so
cialiste in epoca contemporană.

Programul P.C.R. relevă necesi
tatea obiectivă, legică, a revoluției 
socialiste, necesitate decurgînd — 
așa cum au arătat clasicii mar- 
xism-leninismului — din con
tradicțiile economice, politice, so
ciale create de orinduirea capita- 

listă, de politica imperialistă : „le
gitățile obiective, dialectica socială, 
necesitățile progresului societății 
reclamă sfărimarea vechilor cătușe 
care pun in pericol insăși civiliza
ția umană, cer făurirea unei lumi a 
dreptății sociale și naționale atit in 
cadrul fiecărui stat, cit și pe plan 
mondial, care să asigure un nou 
avint al forțelor de producție, al 
științei și culturii, al progresului 
general".

Analizind profundele transfor
mări petrecute in lume în ultimele 
decenii (creșterea ponderii și in
fluenței sistemului mondial socia
list. agravarea crizei generale a 
sistemului capitalist, intrată intr-o 
nouă fază, dezvoltarea puternică a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, afirmarea a zeci de 
noi state independente, opțiunea a 
tot mai numeroase forțe politice și 
state pentru socialism etc.), Pro
gramul P.C.R. arată că toate aces
tea au determinat și determină 
schimbarea tot mai accentuată a 
raportului de forțe pe plan mondial 
In favoarea forțelor progresiste, 
antiimperialiste, ceea ce deschide 
noi și ample perspective favorabile 
luptei revoluționare a popoarelor, 
trecerii popoarelor pe calea socia
lismului.

Desigur, fiecare popor, pornind 
de Ia principiile generale ale socia
lismului științific, va trece la so
cialism pe o cale proprie, cores
punzător stadiului de dezvoltare, 
condițiilor concrete economice, po
litice, sociale ale țării respective, 
particularităților specifice națio
nale, tradițiilor istorice etc. în a- 
ceste condiții, firește că nu pot e- 
xista modele obligatorii sau tipare 
fixe, prestabilite pentru desfășura
rea revoluției socialiste. De aici 
și diversificarea crescindă a căi
lor de trecere spre socialism, a 
formelor și modalităților concre
te de înfăptuire a transformă
rilor socialiste. Tocmai de aceea 
Programul partidului sublinia
ză că în ceea ce privește trecerea 
în viitor a noi popoare spre socia
lism, „trebuie pornit nu de la 
•cheme și șabloane lipsite de via

bilitate, ci de Ia cerințele imperi
oase ale vieții, de la realitățile so
ciale noi din fiecare țară". A aplica 
legile generale ale revoluției socia
liste corespunzător specificului- fie
cărei țări reprezintă un imperativ 
major pentru desfășurarea cui suc
ces a luptei revoluționare.

Marea varietate a căi.lor și for
melor trecerii spre socialism faca 
ou atit mai necesară înțelegerea pro
ceselor esențiale pe care le presu
pune revoluția socialistă. în lumina 
principiilor socialismului științific 
și a experienței practice, Progra
mul P.C.R. subliniază că ceea ce 
determină caracterul socialist al 
revoluției este nu forma in care se 
desfășoară — aceasta puțind îm
brăca. aspecte dintre cete mai dife
rite — ci natura transformă
rilor sociale pe care le impune, în 
mod necesar revoluția socialistă 
presupunind schimbări profunde, de 
structură, pe toate planurile vieții 
sociale — înainte de- toate trecerea
puterii de stat din miinile claselor 
exploatatoare în miinile clasei 
muncitoare, aliată cu celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, sta
tornicirea proprietății socialiste 
asupra principalelor mijloace de 
producție, eliminarea exploatării 
omului de către om, înfăptuirea 
principiilor socialiste de repartiție, 
în același sens se înscriu asigura
rea rolului conducător al clasei 
muncitoare, atragerea alături de ea 
în lupta revoluționară a maselor 
celor mai largi, a majorității popu
lației. Desigur, nu poate fi sub
apreciat rolul factorilor externi 
— situația internațională a țării 
respective, raportul de forțe mon
dial etc. — care pot favoriza declan
șarea și desfășurarea revoluției 
sau o pot influența negativ. Dar 
hotăritoare. decisivă este Întot
deauna acțiunea factorilor in
terni. în acest sens se subli
niază in Programul partidului 
că „problema instaurării orânduirii 
socialiste intr-o țară sau alta nu 
poate fi soluționată decit de fiecare 
popor. Socialismul nu poato fi 
adus sau impus din afară ; ei con
stituie o necesitate istorică obiec
tivă a dezvoltării sociale și se re
alizează prin lupta forțelor revolu
ționare, progresiste din fiecare 
țară".

în aceste condiții apar cu atit 
mai pregnant răspunderile partide
lor comuniste și muncitorești în 
conducerea luptei revoluționare. 
Cunoscind cel mai bine realitățile 
economice și sociale, raportul for
țelor de clasă din propria țară, ele 
sint singurele în măsură să stabi
lească strategia și tactica adecvată, 
obiectivele și metodele de acțiune 
care să asigure mobilizarea și uni
rea maselor celor mai largi. A- 
ceasta relevă deosebit de pregnant 
importanța autonomiei partidelor 
comuniste și muncitorești, a res
pectării dreptului lor imprescripti
bil de a-și elabora de sine stătă
tor linia politică, aplicînd creator 
adevărurile generale ale marxis
mului. Tocmai prin exercitarea a- 
cestui drept, partidele comunisto și 
muncitorești răspund înaltei misi
uni ce le revine ca avangardă a 
luptei pentru transformarea revo
luționară a societății.

★
întreaga desfășurare a revoluției 

populare în România a demonstrat 
în mod strălucit justețea politicii 
Partidului Comunist Român, asigu- 
rindu-i recunoașterea unanimă drept 
forța politică conducătoare a na
țiunii in lupta pentru libertate, 
dreptate socială și progres. Prin 
strategia și tactica urmată în re
voluție, prin soluțiile practice, me
todele de organizare și de luptă 
folosite, P.C.R. a adăugat noi va
lori teoriei și practicii revoluționa
re mondiale, operă colectivă și bun 
de preț al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, tezaur 
de învățăminte pentru forțele de
mocratice, progresiste de pretutin
deni.

Ada GREGORIAN 
Tudor OLARU

(Urmare din pag. I)
Necesitatea aprofundă

rii caracterului militant- 
educativ al creației noas
tre muzicale — criteriu 
fundamental in aprecierea 
valorilor autentice — im
perativul actual al creș
terii rolului indeplinit de 
Uniunea compozitorilor, 
de fiecare compozitor și 
muzicolog în parte în do
meniul cultivării virtuți
lor creatoare ale maselor, 
al potențării muzicalității 
cu care este înzestrat po
porul nostru, au determi
nat elaborarea și apli
carea unui program bogat 
și concret de măsuri in 
spiritul recentelor docu
mente ale partidului pri
vind traducerea în viață a hotăririlor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. și pri
mului Congres al educației 
politice șl al culturii so
cialiste. în acest sens. 
Uniunea compozitorilor 
participă la sprijinirea 
manifestărilor cuprinse in 
cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României", 
atit printr-un intens aport 
de îndrumare a activității 
artistice de masă, cit și 
prin realizarea unor crea
ții de diferite genuri inspi
rate de tematica social- 
patriotică. și Îndeosebi din 
subiectele generate de 
marile aniversări ale a- 
nului 1977.

în scopul adincirii pro
blemelor actuale ale pre
zentei culturii muzicale 
în viața spirituală a ma
selor, Uniunea compozito
rilor și-a inserts in pro
gramul ei de activitate 
realizarea, in colaborare 
cu alte instituții muzica
le, ca de exemplu Filar
monica „George EnesCu",

Opera Română, Radiotele- 
vlzlunea, a unor dezba
teri privind rolul diferi
telor genuri ale muzicii 
noastre în educația artis
tică de mase.

Amintim, astfel, dezba
terile cu tema „Orizontul 
umanist, tematica social- 
patriotică și valorificarea 
lor inspirată in creația 
simfonică și vocal-simfo- 
nică". Va fi intensificată 
participarea compozitori
lor și muzicologilor • la 
desfășurarea activității 
din cadrul cercurilor de

muzica de public se ac
ționează și în alte centre 
ale țării.

Uniunea compozitori
lor a luat sub patronajul 
său numeroase case de 
cultură, cluburi ale tine
retului, cămine culturale, 
școli, formații artistice de 
amatori din București și 
din întreaga țară, in ca
drul unui program menit 
să solicite prezența acti
vă a compozitorilor și 
muzicologilor în toate ju
dețele țării.

Preocupări de seamă se

Teren fertil 
valorilor muzicii

Prieteni ai muzicii româ
nești care și-au deschis 
stagiunile pe platforma 
uzinelor „23 August" și 
IREMOAS din Capitală, 
activitatea cursurilor mu
zicale din cadrul univer
sităților populare din 
București și din alte cen
tre. De curind a luat fiin
ță, in colaborare cu U- 
niunea scriitorilor, cena
clul literar-muzical menit 
să dezbată problemele ac
tuale ale muzicii cu text 
in concordanță cu cerin
țele spirituale ale socie
tății noastre. Filarmonica 
bucureșteană „George E- 
nescu" patronează in sala 
Ateneului Român, cu re
zultate deosebit de bune, 
un cenaclu pentru tinerii 
prieteni ai muzicii și, spre 
concretizarea unor cena
cluri similare menite să 
apropie mereu mai mult

referă in momentul do 
față la prezenta creației 
muzicale de toate genu
rile în cadrul Festivalului 
național Cîntarea Româ
niei. în vederea sprijini
rii activității de îmbogă
țire a repertoriului soliș
tilor și formațiilor de a- 
matori au fost alcătuite 
două antologii, de muzi
că corală și respectiv de 
muzică ușoară, care ur
mează să vadă în curind 
lumina tiparului. Ele cu
prind cele mai valoroase 
lucrări originale de acest 
gen, atit din perioada cla
sică cit și din epoca mo
dernă și contemporană. Se 
află în plină desfășurare 
lucrările concursului de 
muzică corală dedicat 
centenarului războiului 
pentru independență și 
•intern convinși că noi

piese inspirate de aceas
tă generoasă temă vor itu 
tra în repertoriul forma
țiilor noastre profesionis
te și de amatori.

Pe șantierul creației in 
genurile complexe ale 
muzicii au fost și sint in 
curs de definitivare un 
număr important de lu
crări. Amintim astfel poe
mul simfonic de Pascal 
Bentoiu inspirat din 
Scrisoarea a III-a de 
Mihai Eminescu, Simfonia 
„Sarmisegetusa" de Wil
helm Berger, „Simfonia 
1907" de Dumitru Bughici, 
Simfonia ..Republicii" de 
Dumitru Capoianu ; o- 
perele : „Vlad Țepeș" și 
„Poesis" de Gheorghe Du
mitrescu, opera-oratoriu 
dedicată anului 1877 de 
Doru Popovici, poemul 
„Eroii de la Plevna" de 
Diamandi Gh'eciu. canta
ta „O zi de lumină" de 
Irina Odăgescu, poemul 
lirico-dramatic „Vremuri 
de vitejie" de Teodor 
Bratu. cantata „Lupeni 
1929“ de Aurel Popa, o- 
peretele : „Nava inde
pendenței" de George 
Grigoriu, „Adincile Iu
biri" de Florin Comișel, 
„Peneș Curcanul" de Te- 
mistocle Popa ș.a.

Muzicologii pregătesc, 
de asemenea, cu respon
sabilitate și dăruire, un 
număr de monografii și 
volume de studii care-și 
propun să reliefeze con
tinuitatea și originalitatea 
culturii noastre muzicale 
din epocile vechi pină as
tăzi, realizările muzicii in 
cele trei decenii de ia 
proclamarea republicii, 
aspecte și probleme ale 
creației, vieții muzicale și 
educației artistice de 
masă.

Noi descoperiri arheologice 
în Dobrogea

t v
PROGRAMUL I

11,09 O viață pentru o idee : Gheorghe 
Lazăr (1779—1823).

11.30 I’e plaiurile țârii. (Cintece și dan
suri populare)-.

12.00 Desene animate.
12.33 rncursiune in viitor.
12,40 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale...

13.30 Drumuri pe cinei continente.
14,20 Telex.
14.25 Caleidoscop cultural-artistic.
14,50 Portativ ’70.
15.25 Turism șl vinătoare : „Prietenie 

veche".
15,55 Dansuri și cintece populare inter

pretate de ansamblul „Omayad" 
din Republica Arabă Siriană.

16.15 Viratele peliculei (magazin de cul
tură cinematografică).

17.15 Tractoriștii. (Reportaj TV).
17.30 „Eu. Republicii ti cint" — emisiu

ne muzlcal-literară.
18,00 Finalele Campionatelor naționale

de gimnastică — exerciții liber 
alese. (Transmisiune directă de la 
Cluj-Napoca).

18.30 Sâptămina politică internă și in
ternațională.

19,05 Eroi îndrăgiți de copil : Heidl — 
episodul ..Despărțirea".

19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.55 Film serial : Kojak.
21.45 Momente satlrieo-umorlstice.
22.15 Varietăți internaționale pe scena 

Teatrului Frledrichstadtpalast (R,D. 
Germană).

23.15 Telejurnal.
33,25 Sâptămlna sportivă.

• ARAD. La clubul Combinatului 
chimic din Arad, in organizarea 
consiliului municipal al sindicate
lor, s-a deschis o amplă expoziție 
de fotografii intitulată : „Omagiu 
muncii", care cuprinde lucrări ale 
membrilor cercurilor foto de la în
treprinderile de vagoane, de strun
guri, textilă, combinatul chimic, 
fabrica „Trieeul roșu" și uzina elec
trică. Formațiile de dansuri tema
tice ale sindicatelor din întreprin
derile de industrie ușoară s-au în- 
tîlnit intr-un reușit spectacol pre
zentat pe scena clubului muncito
resc U.T.A.. în cadrul fazei de 
masă a Festivalului „Cintarea 
României". ,tLaudă omului" este 
titlul spectacolului muzical-coregra- 
fic dedicat lucrătorilor din coope
rația meșteșugărească arădeană și 
prezentat in sala Studio-197 a Tea
trului de stat. • GALAȚI. La Tea
trul dramatic din Galați a avut loc 
premiera spectacolului cu piesa 
„Domnul Puntila șt sluga sa Matti" 
de Brecht, în regia lui Adrian Lupu 
și scenografia lui Mircea Rîbinschi. 
Rolurile principale au fost interpre
tate de actorii Mitică Iaricu și Mihai 
Mihail. Tot Ia Galați, prof univ. dr. 
Mircea Bulgaru a conferențiat des
pre : „Organizarea și funcționarea 
sistemului informațional economi- 
co-sodal ; integrarea sistemului 
informațional a! unității in sis
temul informațional economico- 
social ; sarcinile stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului pen
tru perfecționarea sistemului infor
mațional". • V1LCEA. Din inițiati
va consiliului județean al organiza
ției pionierilor, la Rm. Vilcea a 
avut loc un simpozion pe tema 
„Formarea pionierilor și școlarilor 
în spiritul cultului muncii, al ati
tudinii înaintate față de învățătură 
— obiective fundamentale ale edu
cării revoluționare a tinerei gene
rații". • BRAȘOV, în sala de mar
mură a Casei ofițerilor din Brașov 
a avut loc simpozionul „100 de ani 
de la proclamarea independenței de 
stat a României", organizat de co
lectivul județean de conducere al 
veteranilor din războiul antifascist. 
Garnizoana Brașov și Casa Arma
tei. Cu acest prilej, prof. Valentin 
Bodea. directorul Cabinetului jude
țean pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă, prof, Jean Dra- 
gomirescu. activist al comitetului 
județean P.C.R., și general-maior în 
rezervă Constantin Burada. secre

tarul consiliului organizatoric na
țional al veteranilor, au prezentat 
comunicări despre actul istoric al 
cuceririi independenței de stat a 
României. • ARGEȘ. 32 de forma
ții corale de la sate desfășoară o 
intensă activitate de pregătire a 
unor spectacole pe care să le sus
țină în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României". între acestea: 
corurile din Domnești, Dobreșt.i. 
Rucăr și Călinești. La Palatul cul
turii din Pitești a fost vernisată o 
expoziție care cuprinde lucrări de 
artă naivă realizate de școlari din 
satul Vulturești. Colectivul Teatru
lui de Stat din Pitești a prezentat 
spectacolul „Lauri pentru fruntași" 
in fața muncitorilor de la fabrica 
de negru de fum. cu prilejul împli
nirii a 10 ani de la intrarea in func
țiune a unității. • OLT. Muzeul 
orășenesc din Corabia a fost gazda 
simpozionului cu tema „Indepen
dența — visul de secole al români
lor", Ia care au participat istorici 
și cercetători din București și Cra
iova, cadre didactice din județul 
Olt, Cu acest prilej au fost prezen
tate comunicările „Continuitatea 
populației autohtone în Dacia", 
„Cucerirea independenței de stat a 
României —afirmare viguroasă, de 
șine stătătoare, a poporului nostru", 
„Contribuția mișcării muncitorești 
și socialiste la procesul desâvirșirii 
statului unitar român". „P.C.R. — 
conducătorul poporului nostru in 
lupta pentru eliberare socială, in
dependență și suveranitate naționa
lă", după care a avut loc un recital 
de poezie șl muzică patriotică, sus
ținut de formații artistice de ama
tori din localitate. • DOLJ. I.a că
minele culturale din peste 50 de 
așezări doljene au avut loc acțiuni 
cultural-artlstice în cadrul etapei de 
masă a Festivalului „Cintarea 
României". Sub genericul „Patrie, 
partid, popor", căminul cultural din 
Valea Standului. de exemplu, a 
găzduit o șezătoare literară, la care 
și-au dat contribuția redactori ai 
editurii „Scrisul românesc" și ac
tori ai Teatrului național din Cra
iova, la clubul întreprinderii de 
tractoare și mașini agricole a avut 
loc un spectacol intitulat „Tinere, 
averea ta e țara iar la Școala 
generală nr. 1 din Craiova — mon
tajul de versuri și cintece „Sintem 
nepoți de daci și romani".

Corespondenții „Scinteii"

Dobrogea, arie cu o atit de mare 
densitate arheologică, a oferit recent 
specialiștilor noi surprize. în apro
piere de Medgidia au fost scoase Ia 
iveală urme de viețuire datând din 
prima epocă a fierului (sec. VII—VI 
l.e.n.) ; cele mai bine păstrate sint 
piesele ceramice. Au fost descope
rite, de asemenea, fragmente de ce
ramică neolitică, frumos modelată și 
decorată, din epoca de tranziție de 
la cultura Hamangia La Gumelnița. 
precum și cinci cuptoare de copt 
pîine din sec. IX e.n.

Un alt punct arheologic investigat 
recent e cel de lingă Cernavodă. în
tre obiectivele cercetate se numără 
o așezare rurală din veacul al II-lea 
e.n., o serie de locuințe, piese cera
mice, unelte ș.a., aparținind secolu
lui al IX-lea. în aceeași zonă. în 
apropiere de Valea Carasu, a fost 
descoperit un mare tezaur monetar 
din argint, in greutate de 46 kg (sec. 
XVIII), tezaur aflat, in prezent, în 
patrimoniul Muzeului de arheologie 
din Constanta.

Cu deosebit interes a fost cerceta
tă, de asemenea, in vecinătatea sa
tului Valea Seacă, o așezare din 
veacurile IX—X e.n., păstrind res
turi de locuințe, cuptoare, obiecte 
gospodărești, ceramică caracteristi
că acelei vremi, ca și o serie de do
vezi ale unor relații de schimb cu 
lumea bizantină.

în suita acestor vestigii se înscriu 
și trei valuri de fortificații.

Finalizarea cercetării la unul din
tre acestea — „valul mic de pămint", 
zona satului Straja, a permis arheo
logilor să stabilească interesante ele
mente cu privire la modul de con
strucție și să fie datat cu aproxima
ție in sec. VI—VII e.n.

Cercetările, desfășurate sub egida 
Academiei de științe sociale și po
litice, au fost întreprinse de specia
liști de la Institutul de arheologie- 
București. Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România și Mu
zeul de arheologie-Constanța.

(Agerpres)

În timp ce citiți „SCÎNTEIA" 
se tipărește

ALMANAHUL 
„SCINTEIA"

Atenție, deci:

in curind la chioșcuri și librării

ALMANAHUL
„SCINTEIA" 1977!
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COMUNICAT COMUN 
privind vizita oficială in Franța a primului ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu

Cronica zilei1 sărbătoarea națională a republics niger

La invitația primului ministru al 
Republicii Franceze. Raymond Barre, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a făcut o vizită oficială in 
Franța, in perioada 14—17 decembrie 
1976.

Primul ministru al guvernului ro
mân. Manea Mănescu. a avut o con
vorbire cu președintele Republicii 
Franceze, Valery Giscard d’Estaing, 
care a oferit un dejun in onoarea sa. 
Primul ministru al guvernului ro
mân a transmis președintelui Repu
blicii Franceze, din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
prietenie adresat poporului francez 
și președintelui său. Președintele 
Republicii Franceze. Valery Giscard 
d’Estaing, a rugat pe primul minis
tru al guvernului român să transmi
tă urările sale de prietenie poporu
lui român și președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

în timpul vizitei, primul ministru 
ai guvernului român a avut un larg 
schimb de vederi cu primul ministru 
al Republicii Franceze.

Primul ministru al guvernului ro
mân s-a întîlnit cu conducătorii 
unor societăți franceze și a vizitat 
mari întreprinderi industriale, care 
au stabilit, sau sînt în curs de a 
stabili, importante acțiuni de coope
rare cu întreprinderi românești.

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

eu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale ; 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe ; Constantin Flitan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Franța ; 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 M. Nico
lae, adjunct al ministrului industriei 
chimice ; Ion St. Ion. secretar al gu
vernului ; Alexandru Ignat, consilier 
al primului ministru ; Iuliu Dobroiu, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne ; Nicolae Petrescu, consilier co
mercial al Ambasadei Republicii So
cialiste România în Franța.

Din partea franceză : Andre Rossi, 
ministrul comerțului exterior : Pierre- 
Christian Taittinger, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe ; 
Raoul Dălaye. ambasadorul Franței 
în România ; Frangois de Laboulaye, 
directorul afacerilor politice la Mi
nisterul Afacerilor Externe ; Jean 
Laloy, director general al relațiilor 
culturale, științifice și tehnice la 
Ministerul Afacerilor Externe ; Hu- 
gues de l’Estoile. director general al 
industriei la Ministerul Industriei și 
Cercetării : Jean-Claude Paye, con
silier tehnic al primului ministru ; 
Guy Carron de la Carriere, director 
adjunct al relațiilor economice ex
terne la Ministerul Economiei și Fi
nanțelor și vicepreședinte al părții 
franceze în Comisia mixtă de coo
perare româno-franceză.

în cadrul convorbirilor oficiale, 
care s-au desfășurat in atmosfera de 
prietenie și încredere ce caracterizea
ză in mod tradițional relațiile dintre 
România și Franța, s-a procedat la 
un schimb larg de vederi cu privire 
la dezvoltarea relațiilor de cooperare 
dintre cele două țări și asupra prin-, 
cipalelor probleme internaționale 
actuale.

Cei do! prim-miniștri au subliniat 
Importanța deosebită pe care o acor
dă dezvoltării continue și armoni
oase a relațiilor bilaterale. în spiritul 
declarațiilor comune din 18 mai 1968 
și 15 iunie 1970. Cele două părți 
și-au exprimat satisfacția față de 
progresele importante înregistrate In 
ultimii ani. Animate de voința de a 
întări prietenia româno-franceză. ele 
l-au declarat hotărite să-și continue

în cursul zilei de vineri, 17 de
cembrie, s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre tovarășii Manea 
Mănescu, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și primul ministru al Republicii 
Franceze, Raymond Barre.

în cadrul ultimei runde de con
vorbiri în plen a celor două dele
gații guvernamentale au fost anali
zate și definitivate acțiunile desti
nate întăririi și amplificării relații
lor româno-franceze.

în domeniul colaborării economice 
i-a perfectat documentul privind 
constituirea în România a unei so
cietăți mixte pentru producerea și 
comercializarea unui autoturism de 
mic lltraj cu firma „Citroăn".

De asemenea, s-a convenit dezvol
tarea cooperării în domeniul indus
trial de autovehicule cu regia „Re
nault".

Totodată, s-au încheiat documen
tele privind extinderea cooperării 
pentru producerea in țara noastră 
de electromotoare, ansamble. apara
tură de bord și piese de schimb pen
tru aceste aparate.

(Urmare din pag. I)
Antrenînd colective largi, formate 

din cei mai pricepuți comuniști, din 
membri ai activului, la întocmirea 
dărilor de seamă — a căror pregătire 
trebuie să inceapă de pe acum — or
ganizațiile de partid sint chemate la o 
muncă de stăruitoare șl exigentă ana
liză a propriilor planuri și, prin a- 
ceastă prismă, a sarcinilor fiecărei în
treprinderi. secții, atelier, ale fiecărei 
formații de lucru din industrie și a- 
gricultură. din toate domeniile vieții, 
sociale, aceasta dind, în fapt, măsura 
In care fși exercită rolul de conducă
tor politic. Esențial este ca pregăti
rea dărilor de seamă să conducă atit 
la îndeplinirea sarcinilor care n-au 
fost incă realizate, cit și la o corectă 
apreciere a modului cum a fost des
fășurată munca pentru Înfăptuirea 
planului, a celorlalte îndatoriri pro
fesionale și politice, a felului cum 
s-au asigurat conducerea competentă 
a problemelor economico-sociale, 
aplicarea hotărîrilor de partid și de 
ștat, a legilor țării.

Un loc aparte se cere a fi acordat. 
In-cadrul acestor analize, eforturilor 
depuse pentru traducerea in viață a 
programelor speciale de măsuri adop
tate dă organizațiile de partid în do
meniul educației politico-ideologice și 
culturale, al formării omului nou. cu 
o conștiință înaintată. în acest scop, 

eforturile pentru a adinei și lărgi 
relațiile dintre țările lor, în interesul 
popoarelor lor. al păcii și cooperării 
in Europa și in lume.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
importanța pe care o acordă conti
nuării dialogului politic dintre cele 
două țări, dialog în care vizita pre
ședintelui Republicii Franceze, ge
neralul De Gaulle. în România, in 
1968. și a președintelui Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceâușescu. în Franța. în 1970. au 
constituit etape istorice, care au fost 
urmate de vizita în România a pri
mului ministru francez, Jacques Chi
rac, în iulie 1975, precum și schim
bul de vizite dintre miniștrii aface
rilor externe.

Cei doi prim-miniștri au reafir
mat importanța deosebită pe care o 
acordă dezvoltării relațiilor econo
mice dintre cele două țări și în spe
cial cooperării industriale și tehnice 
româno-franceze. Ei și-au exprimat 
voința de a o întări și de a o extinde 
la noi domenii.

Cele două părți au scos în evi
dentă cu satisfacție că schimburile 
comerciale dintre cele două țări au 
crescut considerabil de la începutul 
acestui an. Ele au convenit să de; 
pună în continuare eforturi pentru 
creșterea Schimburilor într-un ‘mod 
cit mai echilibrat posibil și pentru 
atingerea obiectivului de dublare a 
volumului acestora . în cinci ani, sta
bilit de ceîe două părți în iulie 1975.

Relevînd importanta pe care o are 
acordul pe termen lung de cooperare 
economică și industrială, semnat in 
1975, pentru dezvoltarea relațiilor e- 
conomice româno-franceze, ele au 
convenit să-și încurajeze întreprinde
rile să folosească posibilitățile de 
cooperare oferite de potențialul eco
nomic și industrial al României și 
Franței.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele obținute 
deja în domeniile tradiționale ale 
cooperării româno-franceze. și anu
me : construcția de automobile, aero
nautica, chimia, electronica și infor
matica, precum și în sectorul con
strucțiilor de mașini-unelte. Ele au 
evidențiat perspectivele oferite de 
dezvoltarea noilor forme de coopera
re și, în special, acțiunile comune ale 
întreprinderilor române și franceze 
in terțe țări.

Cei doi prim-miniștri au examinat 
principalele proiecte de cooperare, 
inclusiv in terțe țări, aflate in curs 
de negociere sau de studiu.

Ei au apreciat că realizarea în co
mun a unor mari proiecte va fi de 
natură să adincească relațiile econo
mice dintre România șl Frarlța și să 
întărească cooperarea lor pe baze 
stabile Si durabile. In această pri
vință. sectoarele construcției de auto
mobile. aeronautica și informatica 
deschid perspective deosebit de favo
rabile. Ei au constatat că există; de 
asemenea, posibilități importante de 
cooperare industrială în domeniile : 
construcției de mașini-unelte. e- 
lectronicii, telecomunicațiilor, pe
trochimiei. ' producției de echipa
ment pentru energia electrică, 
inclusiv de origine nucleară, siderur
giei. agriculturii și industriei alimen
tare.

Cele două părți au subliniat impor
tanța facilităților de finanțare pen
tru lărgirea cooperării de lungă du
rată.

Cele două părți au constatat rezul
tatele pozitive ale Băncii franco- 
române pentru dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele clouă țări și au 
convenit să încurajeze lărgirea coo
perării în acest domeniu.

Pentru a favoriza o mai bună cu
noaștere reciprocă a posibilităților de 
cooperare, cele două părți și-au ex
primat intenția să încurajeze schim
burile de delegații de oameni de afa
ceri și de specialiști în diferite do
menii ale economiei, Cît și partici

* . * *

A luat sfirȘit tradiționalul raliu 
internațional automobilistic „Iarna 
fu'să", care â măsurat peste 1 000 km. 
O frumoasă comportare au avut cele 
5 echipfije 'ăTe'Rdmâffîeî : Iancovicl-' 
Vezeanu, Olariu-Njcolau, Olteanu- 
Seobai. Szentpali-Grigoraș și Szalai- 
Vință. care, concurind pe mașini 
„Dacia 1300“, au reușit să încheie cu

Harold Solomon, iar Manuel Oran
tes va juca cu Rod Laver.

• Astă-seară, in sala Dinamo din 
Capitală, are loc finala competiției 
pe echipe pentru „Cupa F.R. Box", 
în finală Se vor întîlni echipele B.C. 
Brăila și B.C. Galați. Meciul începe 
la ora 18.
• în cadrul turneului internațional

masculin de handbal de la Suhl 
(R. D. Germană), selecționata Ceho
slovaciei a întrecut eu scorul de 
18-17 (10—9) formația U.R.S.S. Alte 
rezultate : Ungâria — R. D. Ger
mană 21—17 (11—8) : Polonia —
R. D. Germană (B) 28—19 (14—13). 
In clasament, după trei etape, con
duce echipa Ungariei — 6 puncte, 
urmată de formațiile Poloniei și 
R. D. Germarie — cîte 4 puncte.

• In meci retur pentru „Cupa
campionilor europeni" lă hochei pe 
gheață.. echipa elvețiană H.C. Lang-
nau a invins pe teren propriu, cu 

"Scbrul de 7—4 (3-1. 1—2. 3-1). for
mația olandeză Trappers Tilburg.

Au fost stabilite măsuri concrete 
pentrii extinderea conlucrării în do
meniul mijloacelor de calcul, echi
pamentelor ehergetice, mașinilor 
unelte, electronice, instalațiilor de 
radiodifuziune și televiziune.

în timpul vizitei s-a' perfectat un 
program de lucru în domeniul coo
perării pe terțe piețe. Au fost con
cretizate acțiuni menite să contri
buie la impulsionarea schimburilor 
comerciale, a cooperării tehnico- 
științifice, precum și in sfera cul- 

.turală.
După încheierea convorbirilor ofi

ciale, a avut loc ceremonia semnă
rii :

— Protocolului cu privire la acți
unile și măsurile convenite pentru 
dezvoltarea relațiilor economice de 
cooperare industrială, tehnico-știin- 
țifică și pe terțe piețe, precum și 
pentru extinderea schimburilor co
merciale dintre România și Franța ;

— Convenției dintre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Franceze privind 
încurajarea, protejarea și garantarea 
reciprocă a investițiilor ;

atenția organizațiilor de partid, cu 
deosebire în această perioadă pre
mergătoare adunărilor și confe
rințelor pentru dări de seamă 
și alegeri, trebuie să se îndrepte 
spre întărirea activității politico- 
educative. iirmărlndu-se realizarea 
integrală a sarcinilor asumate, crea

Fiecare comunist, fiecare organizație de partid 
cu sarcinile integral indeplinite

rea unei puternice opinii munci
torești, revoluționare, creșterea gra
dului de responsabilitate socială, pen
tru înlăturarea cu mai multă fermi
tate a practicilor rutiniere, a men
talităților învechite, atit în în
treprinderi. cit și in unitățile din 
proiectare, inginerie tehnologică, 
cercetare, pentru înrădăcinarea unei 
concepții cu adevărat novatoare 
in toate domeniile producției ma
teriale. Aceasta va crea un te
ren prielnic pentru ca viitoarele 
dezbateri din organizațiile de partid 
să determine însușirea unei noi optici 

parea întreprinderilor și organisme
lor lor economice la tirgurile și ex
pozițiile internaționale ale celor două 
țări.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție activitatea Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică, care urmează să-și țină cea 
de-a opta sesiune la București, in 
primul semestru al anului 1977.

Cei doi prim-miniștri au semnat cu 
ocazia vizitei un protocol privind 
concluziile convorbirilor referitoare, la 
relațiile economice dintre cele două 
țări.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția față de semnarea. în 
timpul vizitei, a unor acorduri și con
tracte între întreprinderi românești 
și-franceze privind cooperarea eco
nomică. industrială și tehnică, ca și 
livrările reciproce' de mărfuri.

Cele două părți au procedat la un 
larg schimb de vederi privind co
laborarea culturală și științifică ro
mâno-franceză.

în dorința de a favoriza o mai 
mare apropiere înțre ppporul . român 
și poporul francez și constatând re
zultatele obținute pină' in prezent iți 
cooperarea bilaterală m domeniul 
educației, culturii și științei, cele 
două părți au convenit asupra nece
sității de a depune noi și aprofun
date «Torturi pentru amplificarea vo
lumului și creșterea calității schim
burilor dintre România și Franța in 
aceste domenii.'

Ele au subliniat, în această privin
ță, importanța pe care o aco.rdâ re
alizării programului de schimburi 
stabilit de către Comisia mixtă ro
mâno-franceză cu ocazia ultimei sale 
sesiuni.

Cei doi prim-miniștri au semnat, 
cu ocazia vizitei :

— o convenție privind încurajarea, 
protejarea și garantarea reciprocă a 
investițiilor.

— o convenție privind asigurările 
sociale.

Examinarea de către cei doi prim- 
miniștri a problemelor internaționale 
a pus in evidență o largă convergen
ță de vederi in numeroase probleme.

Cele două părți și-au exprimat ho- 
tărirea de a contribui la consolidarea 
destinderii, pentru ca aceasta să de
vină durabilă.

Ele au subliniat că principiile 
enunțate in Actul final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa trebuie să fie respectate in 
mod riguros de către fiecare dintre 
statele semnatare in relațiile lor re
ciproce cu toate celelalte state, indi
ferent de sistemul lor politic și so
cial, cit și de apartenența sau nea-» 
partenența lor la alianțe militare sau 
politice. Ele sînt convinse că această 
constituie premisa esențială pentru 
a se garanta pe deplin fiecărui stat 
posibilitatea de a se dezvolta îrt 
securitate și de a-și alege in mod 
liber calea dezvoltării sale, la adă
postul oricărei atingeri a suverani
tății și integrității sâle teritoriale și 
al oricărui amestec în treburile sale 
interne. Ele văd in dezvoltarea li
beră a fiecărui stat Condiția primor
dială pentru realizarea efectivă a 
procesului destinderii. Ele consideră 
că acest proces se va realiza cu suc 
ces numai in condițiile participării 
tuturor statrf$j; îrj^jjeplină cgăTițățe, 
la viața internațională. Tn acest sens, 
ele și-au reiffirțtfat' bpjtiVltigtțf'gâ că' o 
dezvoltare armonioasă șl stabilă a 
relațiilor internaționale este incom
patibilă cu politica de sferă de in
fluență, cit și cu recurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța.

Cele două părți au acordat o aten
ție deosebită situației din Europa. 
Ele au subliniat, necesitatea aplicării 
riguroase și integrale a tuturor dis
pozițiilor Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa și âu relevat utilitatea d»

★
— Convenției dintre Guvernul Re

publicii Socialiste Romfiniași Guver
nul Republicii Franceze privind asi
gurările sociale.

Documentele au fost semnate de 
primul ministru al guvernului ro
mân, tovarășul Manea Mănescu, și 
primul ministru al guvernului fran
cez, Raymond Barre.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția pentru spiritul de în
țelegere și modul constructiv in 
care s-au desfășurat convorbirile, 
și pentru rezultatele fructuoase ale 
vizitei oficiale întreprinse in Franța 
de delegația guvernamentală română, 
precum și convingerea că acestea vor 
constitui o contribuție importantă la 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
și cooperare, româno-franceze. în fo
losul celor două țări și popoare.

* *
Vineri după-amiază s-a încheiat 

vizita oficială in Franța a primului 
ministru al guvernului român, to
varășul Manea Mănescu, tăcută la 
invitația primului ministru al gu
vernului francez, Raymond Barre.

in ceea ce privește realizarea pro
ducției in condiții sortimentale și 
de calitate ireproșabile, economisi
rea resurselor materiale, ■ gospodă
rirea avuției obștești — ele rrprr- 
zentind pentru toți comuniștii nu 
simple lozinci de moment, ci orien
tări permanente, sarcini precise de 

partid, care trebuie duse la îndepli
nire cu toată conștiinciozitatea.

Conducerea partidului, tovarășul 
NicOlăe Ceaușescu au subliniat in 
repetate rinduri că. in vederea îți- 
făptuirii obiectivelor ce le revin, or
ganele și organizațiile de partid dis
pun de mijloace și metode proprii, 
specifice, care nu constau nicidecum 
in „dispecerat administrativ", in du
blarea activității conducerii tehnico- 
economiee. ei in desfășurarea unei 
intense munci politico-educative in 
mijlocul oamenilor, explicind politica 
partidului, ftsigurind ca ea să fie pe 

a-și continua consultările in această 
privință. In dorința de a se ajunge 
la noi progrese în îmbunătățirea si ■ 
tuației pe. continent, cele două părți 
și-au reafirmat hotărîrea de a cob- 
pera intre ele, precum și cu celelalte 
țări, la realizarea acestui obiectiv.

Cele două părți au subliniat im
portanța pe care o acordă reuniunii 
de la Belgrad din. .1977, Ele și-au 
exprimat voința de a-și aduce con
tribuția astfel incit reuniunea să-și 
atingă obiectivele ce i-au fost fixate 
de conferință.

Cele două părți au evocat situația 
din Balcani și au subliniat interesul 
lor'pentru cohsolidarea în regiune a 
relațiilor de bună vecinătate și de 
cooperare.

Cei doi prim-miniștri s-au pro
nunțat pentru o soluționare justă și 
durabilă a problemei cipriote, pe ca
lea negocierilor între cele două co
munități, pe baza respectării suvera
nității. independenței și integrității 
țeritoriale a Republicii Cipru neali
niate.

Cele două părți au examinat situa
ția din Orientul Apropiat. In vedere» 
instaurării unei păci juste și dura
bile in regiune, ele au subliniat ne» 
cesftatea de a se ajunge Ia o regle
mentare pe baza rezoluțiilor adoptate 
de Națiunile Unite.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția față de încetarea 

■ luptelor in Liban. Ei au subliniat ea 
libanezii inșiși să găsească, pe cale 
pașnică, o soluție bazată pe respec
tarea unității, integrității și suvera
nității Libanului.

In fața pericolului pe care îl re
prezintă cursa înarmărilor, atit nu
cleare cît și clasice, cele două părți 
se pronunță pentru dezarmare ge
nerală și completă sub control in
ternațional eficace. Ele se declară in 
favoarea unor eforturi susținute ale 
comunității internaționale pentru a 

. se ajunge la progrese reale în acest 
domeniu.

Cele două părți și-au exprimat 
preocuparea față de accentuarea de
calajului dintre țările dezvoltate și 
țările in curs de dezvoltare. Ele au 
insistat asupra importanței unei or- 
cTini economice juste și echitabile, de 
natură să favorizeze progresul țări
lor în curs de dezvoltare, in vederea 
punerii în valoare a materiilor pri
me de care dispun și a unei mai 
bune utilizări a forțelor lor. de pro
ducție, să le faciliteze accesul la 
realizările Științei și tehnicii și să a- 
șigufe stabilitatea vieții economice 
internaționale.

Cele două părți și-au reafirmat a- 
tașamentul la principiile și scopuri
le Cartei Națiunilor Unite. Ele au 
subliniat rolul Organizație) Națiuni
lor Unite in menținerea pqeii, coo
perării și securității internaționale, 
precum și hotărirea lor de a contri
bui la creșterea eficacității ej. Ele 
și-au exprimat satisfacția față de co
laborarea delegațiilor țărilor lor la 
Organizația Națiunilor Unite și in ca- 
df.lil altor organizații internaționale, 
hotărlnd să-și continue această co
laborare.

Cele două părți și-au exprimat con
vingerea că vizita oficială a primu
lui ministru al guvernului român și 
cqnvorbirile ce aii avut loc cu ă- 
ceas.tă. ocazie vor da un nou impuls 

- dezvoltării relațiilor româno-franceze 
■în > toate domeniile, vor deschide noi 
perspective cooperării dintre cele 

' clouă țări și vor întări prietenia din- 
‘ tre ele.

Primul ministru al guvernului ro
mân a mulțumit primului ministru 
al Republicii Franceze pentru ospi
talitatea sa și l-a invitat să facă o 
ViZItâ oficială în România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere. Data vi
zitei urmează a fi stabilită pe cale 
diplomatică.

La aeroportul Orly, împodobit cu 
drapelele de stat ale României și 

'Franței, tovarășul Manca Mănescu a 
fost salutat. în numele primului mi*  
nistru Raymond Barre, de Vincent 
Ansquer, membru al guvernului, de 
alte persoane oficiale franceze.

A fost de față ambasadorul Franței 
la București, Raotil Delayc. De ase
menea, a fost prezent ambasadorul 
României la Paris. Constantin Flitan.

★
în aceeași zi. primul ministru al 

guvernului s-a înăpoiat in Capitală, 
împreună cu persoanele care l-au 
însoțit.

Pe aeroportul Otopeni a fost salu
tat de tovarășii Paul Niculescu. Ion 
Pățah. Gheorghe Rădulbscu. Angelo 
Miculescu. vicepHm-miniștri ai gu
vernului. George Macovescil. Ion 
Cosma și Emil Nicolciplu, miniștri, 
de alte persoane oficiale.

Erau de față Jean Brouste. însărci
natul cu afaceri ad-in.terim al Fran
ței la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

deplin înțeleasă. însușită și tradusă 
în viață — o deosebită Importanță in 
acest sens avind exemplul propriu, 
mobilizator al comuniștilor. Cu mai 
mult spirit de răspundere și inițiativă 
se cere utilizat: .în toată această peri
oadă intreguj arsenal al muncii poli- 
tico-ideologice și cultural-educative, 
o atenție prioritară acordindu-se în
tăririi răspunderii față de muncă și 
avuția socialistă, instaurării uilui cli
mat ferm de ordine și disciplină, pro
pice înfăptuirii neabătute a sarcini
lor de partid, a tuturor sarcinilor de 
producție. în sprijinul acestor obk'c- 
tiv.e trebuie să aducă o contribuție 
substanțială invățămintui politico- 
icleologic, propaganda vizuală, stațiile 
de radioamplificare,, brigăzile artistice 
de agitație și cu deosebire munca de 
la om la om. toate mijloacele spo- 
rindu-și substanțial potențialul pro
pagandistic, forța educativă și mobi
lizatoare.

în întâmpinarea Adunărilor și con
ferințelor .pentru dări de seamă , și 
alegeri, cuvintul de ordină ăl comu
niștilor răsună profund in conștiința 
tuturor oarrienitor “rhtlncii 1 să înde
plinim integral sarciniig pe |976^ să 
creăm condițiile pentru realizarea 
unui ritm înalt de lucru incă din pri
mele zile ale noului an !

Vineri după-amiază a sosit in Ca
pitală Mario MaChungo, ministrul 

.industriei și comerțului din Mozam- 
bic, care , va participa la lucrările 
celei de-a dâua' sesiuni a 'Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică și asistență tehnică. La 
șpșire, pe aeroportul. Oțopeni. ,oas- 
petele a fost salutat de Ioan Bog
dan, adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, de alte per
soane oficiale.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste’ România. Geor
ge Macoyescu, a adresat un mesaj 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe și cooperării al Republicii 
Nigferx" căpitan Moumouni Djer- 
makoye Adamou. cu ocazia sărbăto
ririi Zilei naționale a acestei țări.

★
Cu prilejul aniversării Centenarului 

nașterii'lut Mohammad Aii Jinnah 
Quaid-e-Azam. întemeietorul statu
lui pakistanez. Institutul român 
pentru relațiile., culturale cu străi
nătatea a organizat vineri după- 
amiază, in Capitală, o manifestare 
culturală. A fost deschisă., concomi
tent. o expoziție de fotografii si cărți 
dedicată lui Mohammad Aii Jinnah.

Despre viața și însemnătatea acti
vității lui Mohammad Aii Jinnah au 
vorbit prof. dr. docent Stanciu Sto- 
ian. secretarul Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. loan rotar, secretaralT.’LR.C'.S.. 
și S. A. Moid, ambasadorul Republi
cii Islamice Pakistan la București,

★
La Cluj-Napoca s-au desfășurat 

„Zilele Editurii Dacia'*,  manifestare 
literară dedicată Festivalului național 
„Cintarea României**  și centenarului 
independenței de stat a țării noas
tre. Cu acest prilej a fost organizat 
un simpozion privind „Literatura ro
mână contemporană in perspectivă 
istorică'*,  la care au fost evidențiate 
recentele valori din domeniul poeziei. - 
prozei,, criticii literare. De un deo
sebit interes s-au bucurat întilnirile 
cititorilor cu scriitori, intilniri prile
juite de lansarea de noi volume. în 
încheierea manifestării a avut loc un 
recital de poezie.

(Agerpres)

A apărut
Intîlnire prietenească la Ambasada 

U. R. S. S.
„REVISTA ECONOMICĂ-

nr. 50 din 17 decembrie 1976
Sumarul cuprinde articolele : „Re- 

eensămintul locuințelor — mij
loc de evidențiere a îmbunătățirii 
condițiilor de trai ale populației, de 
orientare a dezvoltării , localităților" 
de dr. arh. Gh. Sebestyăr) ; Creș
terea solicitudinii față de interesele 
populației" de Gh. Teodorașcu ; 
„Costul de producție, indicator sin
tetic al activității economice" de dr. 
Gh. Sică.

Revista Încheie în acest număr 
ancheta pel, tema „Specializarea și 
cooperarea în industrie" (V) prin- 
țr-un interviu al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini. loan 
Avram.

Consultația în sprijinul celor care 
studiază in invățămintui politico- 
ideologic are ca temă : „Confruntări 
teoretice actuals in problemele eco
nomice ale subdezvoltării".

Revista publică, de. asemenea, obiș
nuitele sale rubrici : Conducere-or- 
ganizare, Teorii — idei. Recenzii și 
Economie mondială.

vremea
Timpul probabil pentru 19, 20 și 21 

decembrie. în țară : Vreme relativ cal
dă. Cerul vă fi variabil, mai mult nd- 
ros. Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de burniță și ploaie. La înce
putul intervalului, în Moldova și estul 
Transilvaniei*  izolat, precipitațiile vor 
fi și sub formă de Iapoviță și ninsoa- 
rd. Vînt slab pînă la potrivit, pre- 
dominind din vest și sud-vest. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 3 și 
pluș 7 grade, iar maximele între zero 
și IO grade, izolat mai ridicate. Local — 
ceață. In București : Vreme relativ cal
dă, cu cerul variabil, mai mult noros, 
favorabil ploii. Vînt slab pînă, la mo
derat. Temperatura în creștere. Ceață 
dimineața și seara.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 17 DECEMBRIE 1978

Extragerea I : 1 46 10 64 71 40 58
34 86.

Extragerea a II-a : 13 76 44 90 22
87 80 51 48.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
829 084 lei dih care : TOO 917 lei RE
PORT.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

HANDBAL : Steaua 
în sferturile de finală 

ale C.C.E.
Aseară, la Palatul sporturilor Si 

Culturii din Capitală s-a disputat 
meciul retur de handbal dintre echi
pele masculine Steaua și H. B. Du- 
delange (Luxemburg) din cadrul op
timilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Handbaliștii ro
mâni au terminat învingători cu 
scorul de 32—17 (16—8). calificin- 
du-se pentru sferturile de finală. In 
primul joc, -Steaua ciștigase cu 
28—11.

î N
• Ieri au îheepuf la Cluj-Napoca 

Ultimele întreceri de gimnastică ale 
acestui an. In prima zi : concursuri
le pentru „Cupa României" rezervate 
categoriilor de 1» 1 la 4. Lă fetnihin 
au termihat învingătoare ! Lucica 
Mereuță (Galați), Cătm«Jn Tudor 
(Galați). Gab! Ghebrghiu (Galați) și 
Cdstela Mureșan (Bala Mare). Iată 
învingătorii la masculin : M. Petre 
(București). A. Gheru (Lugoj). N. 
Zargău (București) și A. Georgescu 
(București). Astăzi se desfășoară 
Campionatele pe echipe (masculin și 
feminih).la clasa maeștrilor.

• La Las Vegas (Nevada) au în
ceput întrecerile celei de-a doua 
grupe a competiției internaționale 
de tenis ..Challenge Cup". Partidele 
disputate în prima zi a turneului
5- au încheiat cu următoarele re
zultate : ManuCl Orantes (Spania) 
— Ilie Năstase (România) 7—5. 3—6,
6— 4 : tîarold S6T6moiȚ''75?U7A'J"—' 
Rod LăVef (AtlSTralla) 6—3. 6—4. As
tăzi, Ilie Năstase U va intilni pe

pYfplpntpi

Locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem,

Șeful statului Niger

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Niger, vă adresez calde felicitări, 
precum și urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și 
pace poporului țării dumneavoastră.

în ciuda dimensiunilor ți popu
lației sale nu prea mari (circa 
100 000 de locuitori), capitala Nige
rului, Niamey, este un oraș plin de 
animație. Aici pot fi. intîlniți re
prezentanți ai tuturor etniilor din 
țară : tuaregi in îmbrăcămintea lor 
austeră, haussasi. peuli, djerma și 
songhai. in ,,bubu“-uri (un fel de 
anteriuri • pină la călciie) albe sau 
viu colorate — pentru că Nia- 
meyul este un Niger în miniatură, 
cum obișnuiesc adesea să spună lo
cuitorii săi.

Orașul, care înseamnă in una din 
limbile locale „arborele de pe ma
lul fluviului", a fost odinioară doar 
un sat de pescari, punct de popas 
in calea caravanelor ce străbateau 
marele deșert din nord. îndată 
după cucerirea independenței — 
eveniment sărbătorit astăzi — ora
șul, devenit capitală, a cunoscut 
primele edificii moderne, cu mai 
multe etaje, înălțate alături de vi
lele cochete de pe malul fluviului 
ce a dat numele său țării.. S-au 
pus, astfel, bazele unui proces de 
sistematizare — in plină desfășu
rare. Totodată, au fost construite și 
primele întreprinderi : o fabrică de 
construcții metalice, o alta textilă, 
diferite unități de'bunuri de con
sum. Industrializarea este însă abia 
la început. Majoritatea covirșitoare 
a celor 4,5 milioane de locuitori se 
ocupă cu agricultura ți creșterea

Vineri seara, ambasadorul U.R.S.S. 
la București, V.I. Drozdenko, a or
ganizat, la sediul ambasadei sovie
tice, prezentarea filmului documen
tar „Povestire despre un comunist" 
consacrat vieții și activității tovară
șului L. I. Brejnev. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.

La vizionare au participat Vasile 
Șandru și Constantin Potingă, 
adiuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. Nicolae Ștefan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale,

LA CLUJ-NAPOCA

A FOST DEZVELIT UN MONUMENT

AL LUI
Ieri, un mare număr 

de muncitori, oameni 
de știință, cultură -și 
artă, elevi și studenți, 
români, maghiari și de 
alte naționalități, din 
municipiul Cluj-Napo
ca. au participat la o 
emoționantă festivitate 
prilejuită de dezve
lirea monumentului 
închinat lui Mihai Vi
teazul. amplasat in 
piața care poartă nu
mele marelui voievod. 
Au luat parte tova
rășul Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj 
al P.C.R., președinte
le consiliului popular 
județean, și alți repre
zentanți ai organelor 
locale de partid și de 
stat A luat cuvintul 
acad. Ștefan Pascu. 
Statuia ecvestră și ba
soreliefurile ce o în
conjoară. creație a 
sculptorului Marius 
Butunoiu, poartă in
scripția : „Mihai Vi
teazul — 1593—1601 — 
domn al Țării Româ
nești. al Ardealului și 
a toată Țara Moldo
vei".

Monumentul — act 
de înaltă prețuire a 
tradițiilor nobile ale 
luptei ponorului român 
pentru libertate națio
nală și socială, a ma-

rilor noștri înaintași 
care și-au jertfit via
ța pentru ca poporul 
să fie stăpin pe desti
nele sale — exprimă 
prin întreaga sa con
cepție ideea unității 
naționale.

în încheiere a avut 
loc un reunit spectacol.

Frumoasa comportare a automobiliștilor 
români Ia raliul „Iarna rusă“

• Concurind pe automobile „Dacia 1 300°, au ocupat locul 3 
în clasamentul general

CÎTEVA RÎNDURI

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

vitelor. Nigerul este un producător 
important de arahide și furnizează, 
in același timp, țărilor din jur 
carne și piei.

în ultimii ani. prospecțiunile 
geologice au dus la descoperirea 
unor importante zăcăminte de ura
niu, care situează Nigerul pe locul 
cinci din lume. Pentru punerea in 
valoare a acestei mari bogății s-au 
deschis mai multe mine in regiu
nea din nord-estul țării, unde au 
apărut și noi așezări destinate 
muncitorilor. Așa după cum au de
clarat autoritățile de la Niamey, 
veniturile obținute din vinzarea 
minereului de uraniu urmează a fi 
folosite la realizarea unor proiecte 
dg dezvoltare, pentru ridicarea ni
velului de viață al locuitorilor.

în spiritul politicii externe a 
țării noastre de prietenie și soli
daritate cu tinerele state africane, 
cu toate țările în curs de dezvol
tare, intre România și Niger s-au 
stabilit și se extind legături de co
laborare pe diverse planuri. Anul 
trecut, cu prilejul primirii de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mi
nistrului afacerilor externe al Ni
gerului. care ne-a vizitat țara, a 
fost exprimată dorința reciprocă de 
a se amplifica în continuare aceas
tă colaborare, in interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

A. B.

Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste și al
tor ministere, instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, Consi
liului General A.R.L.U.S., oameni de 
știință și cultură, activiști de partid, 
de stat și pe linie obștească, generali 
și ofițeri, ziariști.

(Agerpres)

MIHAI VITEAZUL

La realizarea lui și-au 
dat concursul teatrele 
și operele române și 
maghiare, filarmonica 
de stat, formații fol
clorice de amatori, 
pionieri, membri ai 
gărzilor patriotice, ai 
formațiilor de apă
rarea patriei, militari. 
(Alexandru Mureșan).

succes dificilul parcurs. Automobi- 
liștii români, reprezentând fabrica 
„Dacia“-Pitești, au terminat în cla
samentul general pe locul trei, după 
echipajele „Azik" și „Ij-Maz“. La com
petiție au mai participat echipaje 
reprezentind fabricile Skoda, Polski 
Fiat, Wartburg și altele.

Hodheiștli elvețieni, care au eîștigat 
primul joc cu scorul de 6—5, vor juca 
în turul următor cu campioana Fin
landei.

• La Moscova, în competiția In
ternațională de hochei pe gheață 
pentru premiul ziarului ..Izvestia", 
selecționata U.R.S.S. a învins cu 4—2 
(1—0. 3—0. 0—2) formația Suediei.

• La Solingen (R. F. Germania), 
în meci retur pentru optimile de fi
nală ale „Cunei campionilor euro
peni". la handbal masculin, echipa 
Hapoel Rechovoth (Israel) a Între
cut cu scorul de 18—17 (5—5) forma
ția V.F.L. Gummersbach. învingători 
in primul joc cu scorul de 25—15. 
handbaliștii vest-germani s-au cali
ficat pentru sferturile de finală ale 
competiției.

• La Malines (Belgia). într-un 
meci pentru turneul final al „Cupei 
campionilor euroneni" la baschet 
masculin, echipa Real Madrid a in
vins cu scorul de 81—72 (38—32) 
formația locală Racing.
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Sesiunea Adunării Generale a 0.0.
Adoptarea unor rezoluții 

care condamnă practicile 
Israelului in teritoriile arabe 

ocupate
NAȚIUNILE UNITE 17. — Aduna

rea Generală a O.N.U. a adoptat jdi 
mai multe rezoluții condamnînd 
practicile Israelului in teritoriile 
arabe ocupate. Intr-o rezoluție sint 
declarate nule și neavenite măsurile 
luate de Israel in teritoriile ocupate, 
măsuri care modifică structurile de
mografice și geografice. Totodată, se 
deplînge instituirea in aceste terito
rii de colonii israeliene.

O altă rezoluție deplînge refuzul 
Israelului de a aplica in teritoriile 
arabe ocupate în 1967 prevederile 
Convenției de la Geneva privind pro
tejarea populației civile în timp de 
război.

Intr-o rezoluție este condamnat 
refuzul Israelului de a permite în
deplinirea misiunii Comisiei speciale 
de anchetă a O.N.U. asupra practici
lor israeliene afectind drepturile 
omului în teritoriile ocupate.

O ultimă rezoluție condamnă Israe
lul pentru distrugerea „masivă și de
liberată" a localității siriene Ku- 
neitra în perioada ocupației și înain
te de retragerea israeliană. in 1974. 
Rezoluția recunoaște totodată Siriei 
dreptul la despăgubiri.

Cu o mare majoritate (107 voturi 
pentru, două împotrivă și 27 de ab
țineri). Adunarea Generală a adop
tat joi o rezoluție pregătită de Co
mitetul pentru probleme economice, 
care cere secretarului general, Kurt 
Waldheim, să prezinte viitoarei se

întîlnire. La 17 decembrie. 
Maxim Berghianu, ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe, s-a 
intilnit .cu N. V. Martinov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului de 
stat pentru aprovizionarea tehnico- 
materială. Au fost discutate proble
me ale dezvoltării în continuare a 
colaborării dintre cele două țări, le
gate de livrările reciproce de mărfuri 
dintre U.R.S.S. și România. A parti
cipat Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României în U.R.S.S.

PfimlrO. Primu' ministru al 
Republicii Arabe Egipt. Mamdouh 
Salem, l-a primit pe ministrul să
nătății din Republica Socialistă 
România. Nicolae Nicolaescu, care 
face o vizită in această țară.

Convorbiri polono-hrita- 
nîCO. La Londra au avut loc con
vorbiri între delegații guvernamen
tale ale Marii Britanii și Poloniei,

BELGIA

Confruntări pe scena politică- 
sub semnul dificultăților economice
In ciuda ascuțirii 

controverselor politice. 
Belgia va continua să 
fie guvernată de actua
lul cabinet, condus de 
premierul Leo Tin- 
demans, evitîndu-se 
programarea anticipa
tă a alegerilor parla
mentare. Soarta coa
liției guvernamenta
le, formată in iunie 
1974 din partidele so- 
cial-creștin, liberal și 
gruparea „Adunarea 
valonă" (Rassemble- 
ment Wallon — R.W.), 
a fost pusă sub sem
nul întrebării, ca ur
mate a disensiunilor 
izbucnite recent în si
nul acestei ultime 
formații : aripa cu 
orientare de dreapta a 
„R.W." a fuzionat cu 
Partidul liberal valon ; 
întrucit printre dizi- 
denți se aflau trei mi
niștri sau secretari de 
stat, scindarea a afec
tat coaliția guverna
mentală, periclitind, 
totodată, pozițiile sale 
în parlament.

Formula de compro
mis, avansată de pre
mierul belgian, a re
întregit, prin rema
nierea guvernamen
tală de săptămina tre
cută. pozițiile „Adu
nării valone" în cabi
netul de coaliție, men
ținerea acestei gru
pări in guvern asigu- 
rind. in același timp, 
(cu cele 10 mandate 
ale sale) majoritatea 
indispensabilă in par
lament.

După toate indiciile, 
evitarea unei crize 
guvernamentale, în a- 
cest moment, cores
punde și cu dorința 

partidelor opoziției, 
care nu intenționează 
să provoace alegeri ge
nerale anticipate, a- 
vindu-se în vedere 
problemele mari și 
complexe cu care este 
confruntată tara.

Intr-adevăr. datele 
centralizate de Biroul 
național al muncii, la 
sfîrșitul lunii noiem
brie, indică existența 
în Belgia a 251 346 
șomeri înregistrați o- 
ficial, procesul de ab
sorbire a celor ră
mași fără lucru fiind 
departe de a pre
zenta indicii de în
viorare. Pe de altă 
parte, tendințele infla
ționiste devin tot mai 
îngrijorătoare. Pretu
rile bunurilor de larg 
consum și ale produ
selor petroliere au 
crescut vertiginos în 
timpul verii, rata in
flației estimată de ofi
cialități pentru anul 
1976 oscilînd in jurul 
a 10 la sută. Serioase 
dificultăți generează 
amploarea datoriei pu
blice. instabilitatea 
monetară și deficitul 
comerțului exterior. 
Soldul negativ al ba
lanței de plăți este de 
ordinul zecilor de mi
liarde de franci bel
gieni. în timp ce defi
citul bugetar depă
șește 17 miliarde.

Confruntat cu o a- 
semenea situație, gu
vernul a elaborat în 
primăvara acestui an 
un plan de austeritate 
preconizînd măsuri de 
prolejare a întreprin
derilor din sectorul 
public, reducerea chel
tuielilor bugetare, îm

siuni a adunării un raport asupra 
condițiilor de viață ale poporului 
palestinean din teritorii arabe ocu
pate de Israel.

Indignare față de violarea 
flagrantă a drepturilor 

omului în Chile
Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat cu 95 de voturi pentru, 12 
împotrivă și 25 abțineri o rezoluție 
care condamnă regimul din Chile 
pentru violarea drepturilor umane 
prin practicarea torturii și arestărilor 
arbitrare. Rezoluția cheamă guvernul 
chilian să pună capăt „folosirii stării 
de asediu pentru violarea drepturilor 
omului" și să înceteze „tratamentul 
crud, inuman și degradant" aplicat 
deținuților politici și altor categorii, 
prin instituționalizarea torturii și 
arestării arbitrare. Adunarea își ex
primă profunda indignare față de 
continuarea violării flagrante a drep
turilor omului în Chile, în special 
prin practica instituționalizată a tor
turii. dispariția de persoane din ra
țiuni politice și arestări arbitrare — 
se arată în rezoluție.

Lesotho a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

Reprezentantul permanent al sta
tului Lesotho la O.N.U., David Ketso 
Noto, a cerut convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate ca urmare 
a închiderii frontierei cu Transkeiul, 
situație care împiedică circulația ru
tieră a persoanelor și a mărfurilor 
prin mai multe puncte ale frontierei.

agențiile de presă transmit:
conduse de premierul britanic. James 
Callaghan, și președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone. Piotr Ja- 
roszewicz. Părțile au abordat un larg 
cerc de probleme din sfera relațiilor 
bilaterale, precum și o serie de pro
bleme internaționale actuale. Au fost 
semnate un acord pe cinci ani de 
cooperare economică bilaterală, pre
cum și alte documente polono-bri- 
tanice.

Cooperare turistică. La în* 
cheierea lucrărilor comisiei mixte de 
aplicare a Acordului de cooperare tu
ristică dintre România și Turcia, Ilie 
Voicu. prim-adjunct al ministrului 
turismului, și Mukader Sezgin, subse
cretar de stat la Ministerul Turismu
lui și Informațiilor al Turciei, au 
semnat la Istanbul un protocol cu- 
prinzind măsuri pentru intensificarea 

Un comunicat al „Comisiilor mun
citorești" (sindicatele spaniole inter
zise de guvern) apreciază că refe
rendumul de la 15 decembrie în le
gătură cu programul de reforme po
litice nu a întrunit „condițiile demo
cratice minime" necesare unei ase
menea consultări. Subliniind că nu
mărul abținerilor — peste 22 la sută 
— este important, mai ales în zone
le industriale, comunicatul afirmă că 
rezultatele referendumului arată ne
cesitatea urgentă ca guvernul să ne
gocieze cu opoziția în problema li
bertăților democratice și naționale, ca 
și in ce privește situația economică 
și socială a muncitorilor.

Comisia Executivă a Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol a publi
cat o declarație pe marginea rezul
tatelor referendumului, in care se 
spune : „Guvernul a folosit aparatul

bunătățirea gestiunii 
în domeniul adminis
trației publice, econo
misirea consumului e- 
nergetic, inclusiv mic
șorarea importurilor 
de țiței. Actualele di
ficultăți economice par 
să fi impins pe un plan 
secundar obișnuitele 
dispute dintre diferite
le grupări politice in 
problemele legate de. 
structura populației 
tării din punct de 
vedere lingvistic. Ve
chile tendințe centri
fuge — constată ob
servatorii politici — 
sint în prezent neu
tralizate de un senti
ment mai puternic al 
realismului, in am
bianța greutăților pe 
care le străbate in pre
zent economia tării.

în același timp, 
partidele de stînga, 
mișcarea sindicală con
sideră că problemele 
economice și sociale, 
devenite deosebit de 
stringente, actualizea
ză necesitatea unor 
schimbări de structură 
— cum ar fi. de pil
dă. limitarea influenței 
patronatului autohton 
sau străin asupra unor 
sectoare-cheie din do
meniile energetic, fi
nanțe și transporturi.

Actuala perioadă le
gislativă. care expiră ‘ 
în mod norma! în 
primăvara anului 1978, 
oferă, după cum apre
ciază observatorii sce
nei politice belgiene, 
o arenă de confrun
tări. uneori ascuțite, 
în jurul soluțiilor pre
conizate.

P. STANCESCU

Manifestări la Moscova
cu prilejul celei de-a 70-a aniversări

a tovarășului
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc vineri o între
vedere între Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. și 
Janos Kadar. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., care se află Ia Moscova 
într-o vizită de prietenie.

★
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc o întrevedere 
între Leonid Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și președin
tele Finlandei, Urho Kekkonen, care 
se află in vizită la Moscova.

R. P. POLONĂ

Consfătuiri voievodale ale activului 
economic și de partid 

Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek
VARȘOVIA 17 (Agerpres). — In 

Polonia au loc consfătuiri voievo
dale ale activului economic și de 
partid care examinează principalele 
sarcini pe plan social-economic din 
actualul cincinal. Luind cuvintul la 
încheierea consfătuirii de la Varșo
via. Edward Gierek. prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a relevat că o- 
biectivele trasate la a 5-a plenară a 
C.C. al P.M.U.P. constituie o plat
formă de consultări largi a partidu
lui cu poporul. Vorbitorul a ară

schimburilor turistice între cele două 
țări.

Cu prilejul ceremoniei 
solemne care a avU'; i°c 'a Ba- 
latul Poporului din Alger. Houari 
Boumediene a depus jurămîntul in 
calitate de președinte al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare. 
Președintele Houari Boumediene a 
rostit o alocuțiune în fața membrilor 
Consiliului Revoluției, ai Consiliului 
de Miniștri, a unor înalte oficialități 
de partid și de stat și a unor repre
zentanți ai Consiliului. regional al 
poporului.

Un club european al zia
riștilor. La Paris a fost constituit, 
sub egida UNESCO, un comitet de 
inițiativă in vederea creării unui club 
european al ziariștilor. Menirea aces
tui club este de a contribui, prin 
mijloacele specifice ale presei, la a- 
dincirea procesului de destindere pe 
continent, la înfăptuirea prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa.

Noi numiri în viitoarea 
administrație americană. 
Președintele ales al S.U.A., Jimmy 
Carter, a anunțat numirea lui Andrew 
Young, membru al Camerei Repre-

încheierea Conferinței 

ministeriale 0. P. E. C.
Au fost anunțate majorări 

ale prețului la petrol
DOHA. — în capitala emiratului 

Qatar s-au încheiat vineri la amiază 
lucrările Conferinței ministeriale a 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.).

în comunicatul oficial dat publici
tății se arată că 11 țări membre ale 
organizației au hotărit majorarea pre
turilor petrolului brut de la 11.51 do
lari per baril — nivelul actual — la 
12,70 dolari începind cu 1 ianuarie 
1977 și Ia 13,30 dolari per baril — de 
la 1 iulie 1977. Se menționează că 
prețurile celorlalte produse petrolife
re aparținind statelor respective vor 
spori in aceleași proporții.

Comunicatul precizează, de aseme
nea. că două state membre ale or
ganizației. Arabia Saudită și Emira
tele Arabe Unite, au hotărit să ma
joreze prețurile petroliere numai cu 
5 la sută.

Demisia premierului japonez
TOKIO. După cum se anunță din 

capitala niponă, în cursul unei întil- 
niri cu conducerea Partidului Libe
ral-Democratic. de guvernămint, 
premierul japonez Takeo Miki a 
anunțat demisia sa din funcția de 
președinte al partidului pentru a 
permite parlamentului să desem
neze un nou prim-ministru in aceas
tă lună.

Candidatul cu cele mai mari șanse 
de a-i succeda lui Takeo Miki este 
Takeo Fukuda, fost viceprim-mi- 
nistru.

L I. Brejnev
Janos Kadar i-a înmînat lui Leo

nid Brejnev, cu prilejul celei 
de a 70-a aniversări a zilei sale de 
naștere, inalta distincție ungară 
Ordinul Steagului Republicii Popu
lare Ungare.

★
Urho Kekkonen i-a înmînat lui 

Leonid Brejnev, cu prilejul ce
lei de-a 70-a aniversări a zilei sale 
de jiaștcre, înalta distincție finlan
deză Crucea Mare a ordinului 
„Trandafirul alb al Finlandei".

tat totodată că obiectivele pro
puse la începutul actualului deceniu 
au fost îndeplinite și depășite, exis- 
tind condițiile necesare pentru ob
ținerea unor noi succese în viitor. Cu 
prilejul consfătuirii activului de 
partid șl economic din capitala po
lonă a fost relevat faptul că. în a- 
nul 1980, volumul producției indus
triale va fi în voievodatul Varșovia 
cu circa 60 la sută mai mare decit 
cel realizat in anul 1975.

zentanților, în funcția de viitor am
basador american la Națiunile Unite. 
Young va fi primul negru care va 
reprezenta Statele Unite la O.N.U. A 
fost anunțată, de asemenea, numirea 
lui Charles Schultze ca viitor șef al 
grupului de consilieri economici ai 
Casei Albe și cea a lui Zbigniew 
Brzezinski în calitate de consilier în
sărcinat cu problemele securității na
ționale.

La Istanbul a avut loc un se
minar „Constantin Brâncuși", or
ganizat de Academia de arte 
frumoase din localitate, cu 
sprijinul Consulatului român. 
Comunicările prezentate au fost 
urmărite cu interes de o asis
tență numeroasă, alcătuită din 
cadre didactice, artiști plastici, 
ziariști și studenți. Participanta 
au vizitat expoziția de fotogra
fii „Constantin Brâncuși" și un 
film, dedicat marelui sculptor 
român.

„Grupul celor 77" s a pr°- 
nunțat, cu prilejul unei reuniuni 
separate la O.N.U., in favoarea amî- 
nării pină în primăvară a deliberă
rilor Adunării Generale cu privire 
la rezultatele Conferinței de la Paris 
asupra cooperării economice interna
ționale. Este vorba de așa-zisul dia-

Aprecieri elogioase la adresa „Festivalului 
muzicii românești in U. R. S. S."

Referindu-se la ma
nifestările care au avut 
loc in cadrul „Festiva
lului muzicii românești 
in U.R.S.S.", V. F. Ku- 
harski, adjunct al mi
nistrului culturii al 
U.R.S.S.. a declarat că, 
timp de zece zile, a- 
cestea „au Reprezen
tat un eveniment ar
tistic remarcabil, un 
lucru minunat". „Mu
zica românească. a 
spus el, cu o bază trai
nică. populară, răsună

la noi nu numai in 
cadrul unor asemenea 
decade. Putem spune 
că in aceste zile s-a 
realizat un tur de for
ță : concerte numeroa
se, care s-au bucurat 
de un mare succes la 
Moscova. Leningrad, 
in celelalte orașe so
vietice. Sintem foarte 
satisfăcuți de felul cum 
au decurs manifestări
le festivalului. Publi
cul sovietic s-a rein- 
tilnit cu muzica celui

„Referendumul din Spania nu a întrunit 

condițiile democratice minime"

SITUAJIA DIN LIBAN
BEIRUT — Vineri dimineața s-a 

desfășurat la Beirut o reuniune, in 
cadrul căreia Nabil Karam, unul din 
liderii Partidului national-liberal li
banez, a declarat că unitățile de 
luptă pe care le controlează partidul 
său vor trece. deindată la predarea 
armelor grele. Acesta este primul 
partid politic care a hotărit să dea 
curs cererii de a fi predate armele.

Agențiile de presă anunță că pe 
de altă parte în Liban s-au produs 
ciocniri violente între unități pales- 
tinene aparținînd „Frontului refuzu
lui". condus de Georges Habache. și 
elemente ale organizației palestinene 
„Saika".

Trimisul special al guvernului li
banez. Ghassam Tueini, aflat la 
Washington pentru convorbiri cu 
oficialitățile americane in proble
mele cooperării bilaterale, a decla
rat că Libanul va avea nevoie de 
circa 3,3 miliarde de dolari pentru 
reconstrucția națională.

DAMASC — Președintele Siriei, 
Hafez El-Assad, a conferit, joi sea
ră. la Damasc, cu președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat. Cei doi au examinat pro
gresele realizate în normalizarea si
tuației din Liban.

Primul ministru al Libanului, Se
lim Al Hoss, a sosit vineri, la Da
masc. unde va avea convorbiri cu 
președintele Hafez El Assad și cu 
alte oficialități siriene, consacrate 
examinării evoluției procesului de 
normalizare a situației din Liban. Se 
crede că vor fi abordate și dificul
tățile întîmpinate de Comitetul cva- 
dripartit al Ligii Arabe însărcinat 
cu colectarea armelor grele de la 
părțile care s-au aflat în conflict.

log Nord-Sud, la care participă 19 
state în curs de dezvoltare și 8 state 
occidentale industrializate și a cărei 
reuniune finală la nivel ministerial 
a fost aminată pină in primăvara 
anului viitor.

Contract anulat.Intr un c°- 
municat dat publicității joi seara la. 
Paris, guvernul francez anunță anu
larea contractului dintre Franța și 
Coreea de sud privind furnizarea a- 
cesteia din urmă a unei uzine de re
ciclare a reziduurilor nucleare. Co
municatul adaugă că anularea a in
tervenit în urma unei decizii a șefu
lui statului, Valery Giscard d’Estaing.

Arestare. Rory °’Brady> lide
rul partidului Sinn Fein — organi
zația politică a aripii provizorii a 
Armatei Republicane Irlandeze 
(I.R.A.) — a fost arestat joi noap
tea. Poliția irlandeză a precizat că, 
împreună cu O’Brady, a fost reținut 
și Joe O’Neill — alt membru al 
conducerii Sinn Fein.

Sesiunea ministerială a 
Consiliului Economic Arab 
s-a încheiat la Cairo. în cursul 
dezbaterilor, transmite agenția M.E.N., 
participants au subliniat necesitatea 
elaborării unei strategii a activității 
economice .arabe in vederea realizării 
complementarității economice a ță
rilor arabe. Sesiunea a aprobat prin
cipiul unei „piețe comune financiare 
arabe" și a unei „uniuni a burselor 
arabe", precum și propunerea egip
teană privind înființarea unei bănci 
arabo-africane.

mai mare compozitor 
al românilor. George 
Enescu, a putut cu
noaște alte creații re
prezentative ale muzi
cii românești contem
porane, interpretate de 
orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii ro
mâne. de alte formații 
instrumentale, sub ba
gheta unor apreciați 
dirijori români, avind 
concursul unor minu
nați soliști vocali și 
instrumentali".

de propagandă pentru a falsifica op
țiunile posibile, lăsînd spaniolilor nu
mai posibilitatea de a alege între 
franchism și reformismul conserva
tor. P.S.M.S. consideră că viitoarele 
alegeri trebuie să se desfășoare în 
condiții diferite, căci altfel ele se vor 
dovedi o farsă similară". La rindul 
său. liderul Partidului Socialist Popu
lar, Enrique Galvan, a apreciat că 
„abținerile constituie expresia marii 
forțe a opoziției".

★

Doi membri ai cortesurilor (par
lamentul spaniol). Escuderos Ruega 
și Esperabe Arteaga, au cerut, vi
neri. legalizarea Partidului Comunist 
din Spania, pentru ca acesta „să 
participe la viața politică a țării, in 
conformitate cu ponderea sa reală" 
în rindurile poporului spaniol.

Tovarășul Hua ta-ta a primit delegația 
de partid si guvernamentală romană

PEKIN 17 (Agerpres). — Tovarășul 
Hua Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, premier al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
președintele Comisiei militare a C.C. 
al P.C. Chinez, a primit vineri la 
Pekin delegația de partid și guver
namentală română, formată din to
varășii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, 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.. Nicolae Gavrilescu. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. am
basadorul României in R. P. Chine-r 
ză, și Alexandru Mărgăritescu, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, care efectuează o vizi
tă de prietenie în Republica Popu
lară Chineză.

La primire au luat parte tovarășii 
Li Sien-nien. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, Ken 
Piao, membru al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Secției relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez. Iu Gian, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Li Yi- 
meng. adjunct al Secției relații exter
ne a C.C. al P.C. Chinez.

Tovarășul Gheorghe Oprea a înmî
nat președintelui C.C. al P.C. Chinez 
un mesaj din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. In mesaj, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele C.C. al P.C.R. 
și al său personal, a adresat Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, tovarășului Hua Kuo-fen 
personal un cald salut tovărășesc, 
urări de sănătate, fericire și noi 
succese.

Mulțumind, tovarășul Hua Kuo-fen 
a transmis, din partea partidului și 
poporului chinez, a sa personal, 
partidului, guvernului, poporului ro
mân și îndeosebi tovarășului Nicolae

Congresul Partidului
Celor ce Muncesc din Vietnam

HANOI 17 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, vineri a luat 
cuvintul Troung Chinh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc, președinte al 
Comitetului Permanent al Adunări' 
Naționale, care a subliniat că sar
cina strategică a revoluției vietna
meze în noua etapă este desăvîrșirea 
reunificării naționale și realizarea 
progresului întregii țări pe calea so
cialismului. De asemenea, el a re
levat principiile care stau la baza

Lucrările Congresului P. C. din Israel
In cadrul lucrărilor Congresului al 

XIII-lea al P.C. din Israel, ieri. 17 
decembrie, reprezentantul Partidu
lui Comunist Român la congres, 
tovarășul Alexandru Ionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al 
ziarului „Scinteia", a transmis salu
tul Comitetului Central al P.C.R.

împărtășind unele din preocu
pările și rezultatele obținute de po
porul român, sub conducerea parti
dului comunist, in realizarea Pro
gramului adoptat de Congresul al XI- 
lea, vorbitorul a arătat că realizările 
obținute sînt rezultatul eforturilor 
constructive ale clasei muncitoare, ale 
tuturor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate — români, ma
ghiari. germani, evrei, sîrbi — care, 
bucurindu-se de cea mai deplină ega
litate în drepturi, muncesc înfrățiți 
pentru prosperitatea patriei comune.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la politica externă a P.C.R. 
In legătură cu problemele Orien
tului Apropiat, reprezentantul P.C.R. 
a reafirmat poziția constantă a 
României, și anume că instaura
rea unei păci juste și trainice 
reclamă neapărat retragerea Israe
lului din teritoriile ocupate în 
urma războiului din 1967, recunoaș
terea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinean — inclusiv la for
marea unui stat independent — a- 
sigurarea independenței și suverani
tății tuturor statelor din zonă. Țara 
noastră a considerat și consideră că 
ocuparea de teritorji străine, anexiu
nile sînt incompatibile cu principiile 
dreptului internațional și nu pot fi 
în nici un caz motivate prin consi
derente de securitate ; dimpotrivă, 
ele reprezintă factori de perpetuare 
a conflictelor, de pericole permanente 
— adevărata securitate realizîndu-se 
numai prin statornicirea unor ra
porturi de bună vecinătate între state 
și popoare. In condițiile actuale,

Încheierea sesiunii Adunării de Stat a R. P. Ungare
BUDAPESTA 17 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat vineri lucră
rile sesiunii Adunării de Stat a R.P. 
Ungare. Forul legislativ suprem a 
adoptat legea cu privire la bugetul 
de stat pe anul 1977.

Ceaușescu un cald mesaj de priete
nie și cele mai bune urări.

în cursul convorbirilor s-a apreciat 
cu satisfacție dezvoltarea largă a re
lațiilor româno-chineze pe plan po
litic. economic, cultural, tehnico-ști- 
ințific și in alte domenii, îndeosebi 
după vizita efectuată de secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Chineză in anul 1971 și convorbirile 
avute cu președintele Mao Tzedun și 
premierul Ciu En-lai. A fost expri
mată dorința celor două părți de a se 
dezvolta și adinei, în continuare, pe 
multiple planuri prietenia și colabo
rarea frățească dintre Partidul Co
munist' Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, in interesul reciproc al celor 
două popoare, al cauzei păcii și so
cialismului în lume.

Președintele Hua Kuo-fen a subli
niat hotărirea Partidului Comunist 
Chinez, a guvernului și poporului 
chinez de a susține și în viitor lupta 
poporului român pentru > construirea 
socialismului, pentru dezvoltarea in
dependentă și suverană a patriei, pe 
calea bunăstării și fericirii.

Președintele Hua Kuo-fen a apre
ciat că vizita delegației de partid și 
guvernamentale române în Republica 
Populară Chineză, schimbul de pă
reri și informații în problemele ac
tivității interne și externe a celor 
două partide . și guverne constituie 
încă o expresie a relațiilor trainice 
de strinsă prietenie și solidaritate 
revoluționară care unesc popoarele 
român și chinez, o nouă contribuție 
la adîncirea și pe mai departe a în
țelegerii reciproce, a prieteniei și co
laborării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Primirea s-a desfășurat în atmos
fera de cordialitate și caldă prietenie 
care a caracterizat întreaga vizită a 
delegației de partid și guvernamen
tale române in Republica Populară 
Chineză.

elaborării unei noi constituții pen
tru Vietnamul unit și socialist.

Le Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam, 
a prezentat experiența construcției 
de partid in Vietnam și propunerile 
pentru unele schimbări în statutul 
partidului.

La rindul său, Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al partidului, ministrul afacerilor 
externe, a expus sarcinile de po
litică externă ale partidului în e- 
tapa următoare.

România se pronunță pentru re
luarea Conferinței de pace de la 
Geneva, cu participarea tuturor 
statelor interesate,, inclusiv a O.E.P., 
pentru a se ajunge cit mai re
pede la soluționarea conflictului, 
care trebuie să se facă in cadrul
O. N.U., cu garanțiile acestui for in
ternațional. P.C.R. nutrește convin
gerea fermă că este în interesul ge
neral al cauzei păcii și securității 
internaționale ca întreaga regiune a 
Orientului Apropiat să devină o zonă 
de liniște și pace, în care popoarele 
respective, eliberate de amenințarea 
războiului, de poverile cursei înar
mărilor, să-și consacre energiile mun
cii pașnice, constructive.

Vorbitorul a relevat că România 
acordă o deosebită atenție procesului 
de edificare a securității europene, 
care implică aplicarea integrală a 
Actului final de la Helsinki, acțio
nează pentru înfăptuirea unor pro
grese reale pe calea dezarmării ge
nerale, in primul rind a dezarmării 
nucleare, militează pentru realizarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale.

Reprezentantul P.C.R. a arătat că 
partidul nostru dezvoltă larg relații
le de solidaritate cu toate partide
le comuniste și muncitorești. își a- 
duce contribuția la întărirea unită
ții și colaborării lor. Totodată, pro
movează colaborarea cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu miș
cările de eliberare națională, cu for
țele progresiste, democratice, antiim- 
perialiste de pretutindeni in lupta 
pentru pace și înțelegere internațio
nală. In context, a fost exprimată 
poziția partidului nostru privind dez
voltarea relațiilor dintre P.C.R. și
P. C. din Israel, în interesul reciproc 
și în consens cu cerințele unității 
mișcării comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor progresiste și anti- 
imperialiste.

In ședința de vineri, Frigyes Puja, 
ministrul afacerilor externe, a pre
zentat direcțiile principale ale politi
cii externe a R.P. Ungare în etapa 
actuală.

• RESTITUIRE. 61
cu argint, conținînd 2 400 kg de 
monede, bijuterii și alte obiec
te. care fuseseră donate de 
populația poloneză înaintea ce
lui de-al doilea război mondial 
pentru „fondul de apărare na
țională". sint restituite Poloniei 
de către Banca Franței, in baza 
unei ințelegeri încheiate recent. 
Obiectele amintite au fost eva
cuate din Polonia în 1939.

• ARGILĂ TRANS
FORMATĂ ÎN GRANIT. 
Un eșantion de argilă s-a trans
format intr-un monolit de gra
nit. după ce un grup de geologi 
din Leningrad au reprodus in 
mod artificial condițiile din a- 
dincul Terrei, cu ajutorul unei 
camere speciale de suprapre- 
siune și temperatură. Intr-o de
clarație făcută presei, profeso
rul Nikolai Kotov, conducătorul 
cercetărilor la laboratorul Insti
tutului pentru studierea scoar
ței terestre al Universității din 

Leningrad, a arătat că prin in
termediul acestei instalații com
plexe materia poate fi supusă 
la o presiune pîțiă la 25 000 de 
atmosfere și o temperatură 
pină la 1000 grade Celsius. A- 
ceste condiții sint similare ce
lor de la o adincime de 100 ki
lometri in scoarța planetei. 
Specialiștii din Leningrad au 
trecut la efectuarea unor expe
riențe pentru obținerea, pe cale 
artificială, a unor minerale rare 
și a cristalelor cu calități pre
stabilite.

• ATOMI DE URA
NIU FOTOGRAFIAJI. 
Cercetători de la Universitatea 
din Chicago (S.U.A.) au izbutit 
să fotografieze pe o plăcuță 
subțire din carbon, cu ajutorul 
unui microscop electronic, atomi 
de uraniu. Analizind aceste fo
tografii, oamenii de știință au 
conchis că atomii de uraniu, 
măriți de 5,5 milioane de ori, 
„tind să intre in acțiune atit cu 
carbonul, cit și intre ei". Noile 

fotografii permit să se studieze 
modul de inlănțuire a atomilor 
și moleculelor.

• „PANGLICA DE 
ARGINT" 1976. cunoscu
tul regizor italian Michelangelo 
Antonioni a primit, in urma re
ferendumului anual al sindica
tului criticilor cinematografici, 
premiul „Panglica de argint" 
— acordat celui mai bun 
film italian al anului — pentru 
ultima sa peliculă „Profesiu
nea : reporter". Cu acest prilej, 
Antonioni a declarat că. inten
ționează să turneze viitorul său 
film „Acvila" — care va avea un 
subiect științifico-fantastic — în 
Uniunea Sovietică, „țară a unui 
extrem de avansat progres teh
nologic".

• O MEDALIE PEN
TRU CARTAGINA. 111 ca’ 
drul campaniei pentru salvarea 
vestigiilor Cartaginei, UNESCO

a pus în vinzare o medalie co
memorativă. Beneficiile obținute 
vor contribui la finanțarea lu
crărilor de conservare a ruine
lor antice de lingă Tunis. Me
dalia înfățișează cunoscutul tip 
al „doamnei de la Cartagina" 
— detaliu dintr-un mozaic ro
man din secolul al IV-lea, iar 
pe revers este reprezentat un 
motiv existent pe monedele pu
nice — cavalerul — care se păs
trează în muzeul de la Carta
gina. Medalia se înscrie în seria 
consacrată salvării monumente
lor celebre aflate în pericol : 
Veneția. Moenjodaro (Pakistan), 
Philae (Egipt).

• CEL MAI VECHI 
PLAN URBANISTIC din 
lume se află în colecția de anti
chități a Universității „Friedrich 
Schiller" din Jena. Este vorba 

de o placă de argilă avind o su
prafață de 21x18 și cintărind 750 
grame, care prezintă planul ora
șului, dispărut de mult, Nippur, 
vechi centru cultural al Sume- 
rului. aflat în sudul Irakului de 
astăzi. Pe placă sînt marcate in 
mod clar templul, diferite edi
ficii, parcul orașului, precum și 
rețeaua de canale. Cartograful 
antic a acordat, de asemenea, 
o deosebită atenție zidurilor și 
porților, ceea ce face să se pre
supună că planul a apărut în 
legătură cu apărarea orașului. 
Numele diferitelor obiective sînt 
scrise cu caractere cuneiforme, 
în limba sumeriană.

• DIN NOU DES
PRE TURNUL DIN PISA. 
Celebrul turn din Pisa s-a încli
nat în ultimii trei ani mult mai 
încet decit era de așteptat. El 

își schimbă acum poziția numai 
cu o jumătate de milimetru a- 
nual. Cu o înălțime de 54.4 m, 
turnul a atins, de-a lungul 
vremurilor, o deviere de peste 
4,3 m. Acum doi ani au fost 
prezentate 14 propuneri tehnice 
pentru salvarea Iui, care au fost 
însă respinse ca irealizabile. 
Motivul înclinării îl constituie 
nu numai fundamentul slab al 
construcției — in virstă de 800 
de ani — ci și afluxul celor 
100 000 de turiști care vizitează 
anual „minunea înclinată".

• PENTRU CONSER
VAREA ANIMALELOR 
RARE. Conducerile grădinilor 
zoologice din R. F. Germania 
au hotărit să înființeze o „a- 
genție centrală" pentru conser
varea speciilor animaliere ame
nințate cu dispariția. Toate e- 
xemplarele apte de reproducere 
aparținînd speciilor respective 
sînt înregistrate pentru a putea 

fi puse la dispoziția altor gră
dini zoologice.

• MICROORGANIS
ME ÎN ANTARCTICA. 
Diferite forme de microorganis
me au putut fi izolate pentru 
prima dată de membrii unei 
expediții sovietice din straturile 
adinei ale crustei de gheață din 
Antarctica centrală. Cele mai 
vîrstnice microorganisme au 
fost descoperite in material fo
rat la o adincime de 197 m. 
Vechimea acestui strat de ghea
ță a fost apreciată la aproxima
tiv 8 500 de ani. In decursul a 
două veri antarctice, specialiștii 
au efectuat forări, pînă la o a- 
dincime de 270 m și au scos la 
lumina zilei peste 500 probe mi
crobiologice, care sînt. în pre
zent, analizate în institutele de 
cercetări din Moscova.

• SEISME SOLARE.
O echipă de astronomi francezi 
a înregistrat variații ciclice ale 

„atmosferei" din jurul Soarelui. 
Astfel, pe baza analizei infor
mațiilor transmise de un satelit 
aflat pe o orbită solară, astro
nomii au remarcat că, la inter
vale de 14 minute, atmosfera 
Soarelui prezintă diferențe de 
altitudine de circa 1 300 km. A- 
cest fenomen s-ar datora pro
ducerii unor seisme ale masei 
solare.

® HERODOT ÎN VER
SIUNE MODERNĂ.
Paris a fost tipărită de curînd 
intr-o versiune nouă, moderni
zată, opera nemuritoare a lui 
Herodot, considerat primul mare 
„reporter" al lumii. între altele, 
el relatează în detaliu cum au 
fost construite piramidele din 
Egipt, grădinile suspendate ale 
Semiramidei sau colosul din 
Rhodos. Mai presus de toate 
însă, „reportajele" lui Herodot 
reprezintă o cuprinzătoare an
chetă asupra vieții vechilor 
greci, fenicieni, asirieni, egip
teni etc.
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