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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul industriei

din Mozambic
și comerțului
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit sîmbătă dimineața pe 
Mario Machungo, ministrul industriei 
și comerțului din Mozambic, care 
participă la lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică și 
asistență tehnică ce se desfășoară la 
București.

La primire a participat tovarășul 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, președintele 
părții române în comisia mixtă.

Cu acest prilej, oaspetele a înmî- 
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea tovarășului Sa
mora Moises Machel, președintele
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FRELIMO. președintele Republicii 
Populare Mozambic. prin care îi 
dresează un cald salut prietenesc 
transmite urări de bunăstare 
prosperitate poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Samora Moises Machel 
salutul său prietenesc, urări de succes 
FRELIMO, întregului popor mozam- 
bican in lupta de edificare a unei 
țări independente, pe calea socia
listă.

în cursul întrevederii, a fost ex
primată dorința ca în actualele con
diții, cind poporul mozambican a tre
cut la făurirea noii sale vieți, să se 
promoveze o cooperare largă și

rodnică între cele două partide, țări 
și popoare. în spiritul și pe baza im
portantelor măsuri stabilite cu oca
zia dialogului româno-mozambican la. 
nivel înalt.

în timpul convorbirii s-a relevat 
sprijinul pe care Partidul Comunist 
Român, România l-au acordat și-l 
acordă mișcărilor de eliberare națio
nală din Mozambic. din Africa aus
trală în lupta lor pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate și indepen
dență, pentru dreptul de a-și făuri 
destinul în conformitate cu propriile 
lor interese.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie. x ti ii
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AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
Industria județului Maramureș

în cursul zilei de 18 decembrie, 
colectivele de muncă din unitățile 
economice ale județului Maramureș 
au raportat îndeplinirea prevederi
lor planului pe 1976 la producția 
globală industrială. Totodată, a fost 
realizat și nivelul planificat pe a- 
cest an al productivității muncii. Din 
calculele preliminare rezultă că pină 
la finele anului se va obține o pro
ducție suplimentară în valoare de 
324 milioane lei, concretizată, între 
altele. în 2 260 tone oțel aliat și brut, 
450 tone utilaj minier, piese de 
schimb auto în valoare de 13 mili
oane lei, importante cantități de 
produse alimentare, medicamente. 
Este semnificativ faptul că față de 
1975 producția industrială a județu
lui a înregistrat în acest prim an 
cincinalului o creștere de 
sută.

într-o telegramă adresată 
P.CJft., tovarășului 
Ceaușescu, de Comitetul 
Maramureș al P.C.R. se spune, în
tre altele :

12,3
al 
la

alC.C.
Nicolae 

județean

îngăduiți-ne, mult stimate tova
rășe secretar general, să dăm expre
sie, și cu acest prilej, sentimente
lor de profundă mulțumire și aleasă 
recunoștință ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii maramure
șeni, fără deosebire de naționalitate, 
pentru sprijinul direct și grija per
manentă pe care ni le acordați in 
dezvoltarea economico-socială a ju- 
•dețului. Aplicînd în viață măsurile 
stabilite de conducerea partidului, 
concluziile desprinse din cuvintarea 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, rostită la 
recenta Plenară a Comitetului Cen
tral al P.C.R., vom asigura o temei
nică pregătire a apropiatelor adunări 
și conferințe de dări de seamă și 
alegeri ale organelor și organizații
lor de partid, a adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, pentru ca a- 
cestea să dezbată cu înaltă compe
tență 
critic
hute 
toare

și responsabilitate, în spirit 
și autocritic, rezultatele obți- 

pină acum, sarcinile mobiliza- 
ale planului pe 1977.

Industria județului Vrancea
Oamenii muncii din județul 

. Vrancea au anunțat în ziua de 18 
decembrie îndeplinirea . prevederilor 
de plan pe acest an la producția 
globală industrială. Acest fapt per
mite colectivelor de muncă din in
dustria județului să realizeze pină la 
sfirșitul acestei luni, în plus, pro
duse în valoare de peste 130 mili
oane lei, cu 80 milioane lei mai 
mult decît angajamentul asumat în 
întrecerea socialistă.

întregul spor de producție va fi 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii și se va concretiza 
în bunuri industriale și alimentare 
solicitate de economia națională. 
Peste plan vor fi livrate, între al
tele, produse de mecanică fină în 
valoare de 15,2 milioane lei, confec
ții textile de peste 20 milioane lei, 
4 500 mc prefabricate din beton, 3 800 
mc bușteni de rășinoașe și cheres
tea, produse chimice, bunuri ali
mentare și altele.

lnlr-o telegramă adresată C.C.

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
Vrancea al P.C.R. se spune, intre 
altele : Pentru toți cei ce muncesc 
in industria județului nostru indica
țiile și indrumările dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, date cu 
diferite prilejuri, au constituit un 
factor de mobilizare a capacităților 
creatoare, în aplicarea politicii Parti
dului Comunist Român privind pro
pășirea patriei noastre dragi pe dru
mul construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Rezultatele obținute în acest an 
constituie o temeinică bază pentru 
noi succese, în mod deosebit pentru 
anul 1977, în pragul căruia ne aflăm.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în încheierea 
telegramei — asigurăm Comitetțil 
Central de totalul nostru devota
ment și atașament față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului și ne angajăm să nu precupe
țim nici un efort pentru a fi Ia 
înălțimea sarcinilor ce ne revin.

O

Din noul peisar al orașului Gheorghe Gheorghiu-De|

Omagiu culegătorilor
de lumină

Angajamentul 
a fost considerabil 

depășit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a plecat, 
simbătă, la Moscova, pentru a parti
cipa la festivitățile prilejuite de 
împlinirea a 70 de ani de către to
varășul Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
condus de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Lina Cio- 
banu. Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion loniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu,

Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Ion Comân, Teodor Coman, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patijineț, Ion Ursu, Constan
tin Dăscălescu, Aurel Duma,

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietica

Stimate tovarășe Brejnev,

Am deosebita plăcere să vă adresez, stimate tovarășe 
Brejnev, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al 
Guvernului Republicii Socialiste România, precum și al 
meu personal, cele mai calde felicitări și urări de sănă
tate și fericire.

Doresc să remarc cu satisfacție vizita de prietenie pe 
care ați făcut-o recent în țara noastră, care a constituit 
o puternică manifestare a prieteniei și colaborării dintre 
Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, dintre partidele și popoarele noastre, cu 
adinei rădăcini istorice în trecutul secular de bună veci
nătate, de luptă comună pentru libertat? și progres, Con
vorbirile pe care le-am purtat împreună. Declarația co
mună pe care am semnat-o au deschis noi și largi 
perspective intensificării conlucrării româno-sovietice pe 
multiple planuri.

Ne sînt cunoscute și apreciem îndelungata dumnea
voastră activitate consacrată înaltelor idealuri ale socia
lismului și comunismului, rolul important pe care-1 aveți, 
în fruntea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în 
conducerea măreței opere de dezvoltare economico-socială 
a țării și de ridicare continuă a bunăstării și prosperității

Noi obiective
pentru asigurarea unor 
condiții de viață oa-

Preocuparea 
cît mai bune 
menilor muncii se reflectă, intre al
tele, și in realizarea an de an a noi 
obiective sociale de larg interes ce
tățenesc. în centrele urbane botoșă- 
nene, spre exemplu, au fost date în 
folosință anul acesta două cămine 
pentru tinerii nefamiliști, o creșă și 
patru grădinițe pentru copii, iar pe 
lingă mai multe întreprinderi au fost 
organizate microcantine. Un mo-

MOSCOVA 
oamenilor^ muncii din patria dumneavoastră, în marile 
victorii obținute de popoarele sovietice în construcția noii 
orinduiri. în cadrul politicii consecvente a țărilor socia
liste, de pace, destindere și colaborare, în marile mutații 
și schimbări revoluționare petrecute pe arena mondială 
în favoarea forțelor păcii și progresului, Uniunea Sovie
tică joacă un rol deosebit de important prin politica sa, 
desfășurată sub conducerea dumneavoastră, personalitate 
proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale.

Sînt convins că, prin eforturi comune, relațiile de prie
tenie și colaborare dintre țările și partidele noastre, ba
zate pe principiile marxism-leninismului și solidarității 
internaționaliste, ale deplinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avantajului reciproc și întraju
torării tovărășești, pe comunitatea orînduirii sociale, pe 
țelurile și aspirațiile fundamentale comune, vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, in interesul poporului român și al 
popoarelor sovietice, al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Cu această convingere, vă urăm, încă o dată, stimate 
tovarășe Brejnev, cu ocazia sărbătoririi -zilei de maștere, 
viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, spre 
a încununa cu noi și noi realizări activitatea neobosită des
fășurată în fruntea partidului și statului sovietic.

Cu salutări comuniste,
NICOLAE CEAUȘESCU

social-culturale
dern complex social a fost pus re- 

dispoziția minerilor de la 
Gura Băii, județul Maramureș, 

construiește în 
prezent un complex al tineretului, 
care va dispune. între altele, de că
mine pentru nefamiliști, o casă a 
științei și tehnicii, o cantină restau
rant. sală de teatru și cinematograf. 
La realizarea noului obiectiv parti
cipă, alături de constructori, nume
roși tineri din localitate. (Agerpres).

întrebări și răspunsuri
cent la
Rimnicu Sărat se

La privind

RECENSĂMÎNTUL

„Cartea se face cu 
carte" — spune o vor
bă din poporul care 
tot din istețimea lui 
de minte a scos despre 
știința descifrării cu- 
vintului tipărit cimili
tura — „Cimpu-i atb, 
oile-s 
vede 
cin-le paște 
noaste", consemnind 
intr-un proverb o con
cluzie fermă ca o lege : 
„Ai carte, ai parte

O lacrimă a alunecat 
pe obrazul bătrinului 
meu prieten linotipist, 
intr-un ajun de 13 De
cembrie, cind se împli
neau 50 de ani de la 
luptele din Piața Tea
trului Național, al a- 
nului 1918, iar el pri
mise să culeagă pen
tru tipar hotărîrea 
prin care se instituia 
„Ziua tipografilor din 
Republica Socialistă 
România". Trăise acea 
teribilă și singeroasă 
zi, ca ucenic in subso
lurile de pe Sărindar, 
și ii supraviețuise. 
Avea pleoapa grea de 
amintiri, dar sufletul 
încă plin de tinerețe. 
$i o înțelepciune i se 
stratificase sub tîm- 
plele cărunte ca si cind 
tot aurul cărților cu
lese de el literă cu li
teră și trimise către 
sufletele tării i s-ar fi 
condensat in minte. 
Patru sute de ani il 
despărțeau de strămo
șii lui intru meserie,

negre, 
nu le

cin-le 
crede, 

le cu-

dar o eră întreagă se 
interpusese intre ziua 
cind el, cu tovarășii 
lui, oamenii literelor 
de plumb, culegătorii 
de lumină, ieșiseră in 
stradă in acel Decem
brie 1918 să-și ros
tească răspicat voința 
și ziua care se decreta 
a fi pe veci a lor, a 
tipografilor, a celor

„Ziua 
tipografilor"

prin miinile cărora trec 
toate paginile curților, 
ale ziarelor și reviste
lor, de la abecedar, 
pină la marile monu
mente ale literaturii 
și actele scrise ale Re
voluției.

Ei sint și vor rămi- 
ne întotdeauna nu nu
mai oameni ai unei 
nobile meserii, dar și 
cărturari in sensul cel 
mai propriu al cuvin- 
tului, căci ei nu culeg 
numai semne, ci sînt 
culegători de lumină. 
Cind strimbătatea unei 
orinduiri crude, obtu
ze și violente ii obliga 
să tipărească uritul 
n-au pregetat să iasă 
in stradă și să protes
teze alături de prole-

tarii din fabrici și u- 
zine. Acum, cind rota
tivele din marile tipo
grafii, ca niște săli de 
mașini ale unor cuira- 
sate navigind pe mă
rile luminii, / primesc 
harul lor de maeștri ai 
tiparului pus in slujba 
omului și a omeniei, 
imprimind in fiecare 
an peste 0 sută de mi
lioane de cărți și pes
te un miliard de exem
plare de ziare și re
viste, nobila lor mese
rie iși află adevărata 
menire pe care i-au 
dat-o cei dinții făuri
tori de carte ai nea
mului românesc. „Bi- 
ruit-au gîndul..." — 
cum ar spune Miron 
Costin, căci pilda celor 
ce le-au premers este 
ajunsă la împlinire 
Cei ce le „pasc oile 
negre pe cimpul alb" . 
sint astăzi toți cetățe
nii patriei, de la copiii 
in care sădim speran
țele viitorului, pină la 
bunicii lor. Un drum 
de carte s-a deschis 
larg înaintea țării și 
cei prin ale căror miini 
și inimi trec netezi
mea și urcușul acestui 
drum sint cei dinții ei, 
tipografii. Este supre
ma lor satisfacție, la 
care se adaugă, de ziua 
lor, omagiul unui în
treg popor.

Ioan
GRIGORESCU

Rezultatele obținute și în acest an 
de către furnaliștii Combinatului si
derurgic din Galați sînt cu totul re
marcabile. De la începutul anului și 
pină în prezent, ei au obținut o pro
ducție suplimentară de circa 122 000 
tone fontă, ceea ce echivalează cu 
depășirea de peste 3 ori a angaja
mentului anual îmbunătățit. Este un 
succes deosebit, care poartă semnă
tura a numeroase formații de lucru, 
din rindul cărora evidențiem schim
bul C de la furnalul 3, condus de 
subinginer loan Melcioiu, echipa de 
lăcătuși a lui Ștefan Boleanțu, aceea 
de termotehnicieni condusă de 
maistrul Constantin Popescu și al
tele. Și alte colective de pe platfor
ma siderurgică a Galațiului raportea
ză însemnate succese în muncă. în
tre ele se numără cele de la uzina 
cocso-chimică (peste 42 000 tone cocs 
metalurgic peste plan de la începu
tul anului), secția de turnare con
tinuă a oțelului (circa 125 000 tone 
sleburi turnate suplimentar în a- 
ceeași perioadă) și altele. (Dan 
Plăeșu).

La Porțile de Fier:

400 milioane kWh 
energie electrică 
peste prevederi

Energeticienii hidrocentralei „Por
țile de Fier“ au rotunjit la 400 milioa
ne kiiowați-oră cantitatea de ener
gie electrică realizată in plus de la 
începutul anului. Succesul are la 
bază pe de o parte scurtarea terme
nelor de staționare a agregatelor în 
reparații și revizii tehnice, iar pe 
de alta — preocuparea specialiștilor 
și a muncitorilor de aici pentru uti
lizarea agregatelor cu indici supe
riori, pentru folosirea cît mai bună a 
potențialului energetic al Dunării, 
factori pe baza cărora s-au cîștigat, 
lunar, față de graficul planificat, pu
teri funcționale cuprinse între 75 și 
95 MW. (Agerpres)

CRONICA SAPTAMINII

internă și internațională

POPULAȚIEI 
ȘI AL LOCUINȚELOR 

Ce rol are 
recensămîntul 
în aplicarea 

politicii 
de sprijinire 
a familiei ?

în pagina a ll-a

Bogat bilanț 
de realizări

în toate domeniile
• • , w ,activității economice

săptămini au pusZilele acestei 
pregnant în evidență preocuparea 
susținută a oamenilor muncii din în
treaga economie pentru a încheia 
anul cu rezultate cit mai însemnate 
în producție, a îndeplini exemplar 
sarcinile de plan și a crea astfel con
dițiile optime în vederea trecerii la 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce
lui de-al doilea an al cincinalului. 
Acțiunea pentru a realiza, incă de pe 
acum, ritmurile de producție planifi
cate pentru primul trimestru al anu
lui viitor a căpătat caracterul unei 
adevărate mișcări de masă. Este edi
ficatoare. în acest sens, bogata suită 
de știri sosite in această săptămină 
din toate colțurile țării. Zeci și zeci 
de unități industriale, numeroase ju
dețe in ansamblul lor au anunțat 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului anual, ceea ce asigură rea
lizarea. în zilele care au mai rămas 
din acest an. a unor importante de
pășiri ale planului. -Există deci toate 
premisele ca ritmul producției indus
triale din acest prim an al cincina
lului să treacă de 11 la sută — nivel 
superior prevederilor planului pe 
1976 ; numai producția industrială 
suplimentară estimată a se obține 
echivalează cu mai bine de jumătate 
din producția întregului an 1938.

Cu spor și rodnicie s-a muncit și 
pe șantiere pentru atingerea stadii
lor fizice hecesare punerii în func-

țiune a tuturor obiectivelor cuprinse 
in planul pe acest an — obiective 
pe a căror producție economia na
țională contează încă din primele 
zile ale anului viitor.

Preocupările pentru realizarea 
cantitativă a prevederilor de plan 
s-au împletit strîns, și în săptămîna 
pe care o încheiem, cu cele privind 
afirmarea mai puternică a factorilor 
calitativi ai activității economice. 
Acționînd. potrivit indicațiilor recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. și ale 
ședinței Comitetului Politic Executiv 
din 3 decembrie a.c., colectivele de 
oameni' ai muncii 
uzine, de pe șantiere 
energic, mai stăruitor 
tensivă a suprafețelor 
reducerea cheltuielilor 
producție, diminuarea 
specifice, intr-un cuvînt valorificarea 
rezervelor interne de creștere necon
tenită a eficienței economice — pir- 
ghie esențială de sporire a venitului 
național. Este binecunoscut că redu
cerea cu un singur procent a ponde
rii cheltuielilor materiale în produsul 
social echivalează, la nivelul actua
lului cincinal, cu un spor absolut de 
venit național de 13—14 miliarde lei.

din fabrici și 
urmăresc mai 
utilizarea in- 
de producție, 
materiale de 
consumurilor

Au început adunările 
cooperatorilor

Pentru lucrătorii ogoarelor, săptă
mîna pe care o încheiem a inscriș, ca 
un important eveniment începerea 
adunărilor generale ale cooperati
velor de producție. Expresie a demo
cratismului profund ce caracterizea-

ză și viața satelor noastre, actualele 
adunări generale au o semnificație 
aparte datorită faptului că ele au loc 
la capătul celui mai bogat an agricol 
din istoria țării, in care numeroase 
unități agricole, din toate zonele și 
județele țării, au obținut producții 
agricole și zootehnice simțitor sporite 
față de prevederile planului.

Tocmai ținînd seama de nivelurile 
superioare realizate, adunările gene
rale sînt menite să determine anga
jarea fermă și responsabilă a între
gii țărăniini cooperatiste pentru va
lorificarea rezervelor de care dispune 
fiecare unitate, pentru a spori și mai 
mult producția agricolă in anul viitor. 
Practic, nu există unitate agricolă care 
să poată spune că a făcut totul in 
mobilizarea rezervelor interne. Toc
mai de aceea, cu prilejul actualelor 
adunări generale ale cooperativelor 
de producție, fiecare cooperator, fie
care specialist este chemat să discute 
deschis, concret, constructiv, să facă 
propuneri judicioase, bine gindite. in 
ce privește resursele existente de spo
rire a producției agricole și căile de 
valorificare a lor. incit să se asigure 
obținerea unei 
perioare și cu 
dicată.

IN ZIARUL DE AZI

Rubricile noastre: LA 
ZI ÎN AGRICULTURĂ; 
OMUL SI VIATA RAȚIO
NALĂ ; DIN INSTANȚĂ 
ÎN FATA OPINIEI PU
BLICE; FAPTUL DIVERS; 
CUM VORBIM, CUM 
SCRIEM ROMÂNEȘTE ?; 
CRONICA LITERARĂ ;

DE PRETUTINDENI.

HUNEDOARA Avansuri

producții-marfă su- 
eficiență cit mai ri-

Ample manifestări 
politico - educative

Zilele săptămînil care se încheie 
s-au remarcat, deopotrivă, și printr-o 
bogată activitate politico-educativă, 
desfășurată pe multiple planuri, în 
spiritul prevederilor Programului de
(Continuare în pag. a V-a)

în realizarea sarcinilor 
de export

Sporirea substanțială a producției 
materiale in unitățile economice din 
județul Hunedoara se reflectă, prin
tre altele, și în faptul că, în cursul 
zilei de 15 decembrie, au fost înde
plinite integral sarcinile de plan la 
export pe anul 1976. Ritmicitatea 
înaltă a producției din aceste zile dă 
garanția că. pină la finele anului, din 
județ vor fi livrate suplimentar clien- 
ților externi produse în valoare to
tală de peste 14 milioane lei valută. 
Siderurgiștii hunedoreni, lucrătorii 
de la întreprinderea de blănuri O- 
răștie au cea mai mare contribuție 
la obținerea acestui prestigios succes. 
(Sabin Ionescu).
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întrebări și răspunsuri privind

RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI
Șl AL LOCUINȚELOR

BUZĂU

Noi programe 
de drumeție 

si odihnă
zîmbetuluî de copii... iFAPTULi

Ce rol are recensămîntul
în aplicarea politicii 

de sprijinire a familiei ?
Recensămîntul de la Începutul anu

lui care se apropie — formă com
plexă de investigație, oferind o ima
gine de ansamblu a structurilor so- 
cio-economice și demografice refe
ritoare la populație, precum și a ca
drului material care asigură condi
țiile de locuit — este, în primul 
rînd, un instrument prețios de cu
noaștere a realității sociale nemijlo
cite. o sursă de informații indispen
sabilă fundamentării opțiunilor de 
politică economică în activitatea de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Deși unele aspecte referitoare la 
populație și locuințe sînt cunoscute 
din înregistrările curente ale statis
ticii de stat, ele nu pot răspunde în 
suficientă măsură nevoilor de cu
noaștere impuse de complexitatea 
economiei românești, de nivelul de 
dezvoltare atins de țara noastră sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. în același timp, trebuie avut 
în vedere faptul că, în general, sur
sele informaționale curente nu dau 
posibilitatea desprinderii directe a 
legăturilor de interdependență din
tre populație și economie, prin pris
ma dublei poziții pe care aceasta o 
are în procesul producției sociale — 
ca principală forță productivă a so
cietății și beneficiară a tot ceea ce 
Înfăptuiește societatea noastră.

Tocmai de aceea, recensămtntul 
populației are o importanță deosebi
tă în sistemul informațional statis- 
tico-economic, prin aceea că este 
singura formă de cercetare totală 
în care unitatea de observare este 
familia (gospodăria). Se poate afir
ma cu certitudine că orice cercetare 
a poziției persoanei în contextul re
lațiilor sociale este incompletă, dacă 
se face abstracție de faptul că fie
care dintre noi trăim în cadrul unei 
familii. Oamenii își desfășoară viața 
și activitatea lor în colectivități so
ciale determinate, familia fiind pen
tru fiecare persoană o realitate so
cială incontestabilă.

Paralel cu evoluția societății, au 
evoluat și funcțiile pe care familia 
le exercită în societate.

Orinduirea socialistă, prin esența 
relațiilor sociale lipsite de exploa
tare pe care le instaurează, se afir
mă ca promotor al valorilor pozitive 
ale familiei, adoptînd criterii de va
loare profund umaniste In aprecie
rea esenței și funcțiilor familiei în 
societate. Pentru societatea noastră, 
familia constituie un cadru de afir
mare a idealurilor socialismului, o 
importantă verigă socială cu funcții 
majore în ceea ce privește reprodu
cerea populației, participarea la via
ta economică și social-culturală, un 
factor important în educarea tinerei 
generații în spiritul normelor eticii 
și echității socialiste, al dragostei 
față de patrie și partid.

Iată de ce partidul nostru a mili
tat întotdeauna pentru întărirea și 
consolidarea familiei, a inițiat siste-

matic măsuri de natură materială, 
socială și juridică menite să întă
rească rolul familiei ca celulă de 
bază a societății.

Subliniind direcțiile de dezvoltare 
economico-socială și rolul factorilor 
demografici și al familiei în contex
tul general al creșterii economice, la 
Conferința Națională a partidului 
din 1972 tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „O problemă esențială este 
asigurarea unei creșteri mai susți
nute a populației — factor esențial 
al dinamismului și forței productive 
a societății. Avem in vedere adopta
rea in continuare a unui complex de 
măsuri de ordin economic-social și 
sanitar, care să contribuie la întări
rea familiei, la stimularea natalită
ții, reducerea mortalității și creșterea 
duratei vieții oamenilor". Această

Azi răspunde 
conf. univ. dr. Virgil SORA 
decanul Facultății de cibernetica 

economică și statistica — Academia 
de studii economice București

politică promovată cu consecvență 
este reflectată cu deosebită claritate 
în Programul partidului, care subli
niază că în centrul activității parti
dului, al operei însăși de edificare 
socialistă, a stat întotdeauna ridica
rea nivelului de trai material și spi
ritual al poporului, satisfacerea de
plină a cerințelor de viață ale oa
menilor muncii, bunăstarea și feri
cirea omului.

Vorbind de ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al membri
lor societății, ne referim, în primul 
rînd, la nivelul de trai al familiei, 
deoarece în special prin intermediul 
acesteia se efectuează funcția de 
consum în societate, O serie de indi
catori economici, prin care se carac
terizează nivelul de trai, nu au o 
semnificație suficientă, dacă se limi
tează la nivelul general al cunoaște
rii. Conducerea statului, pentru a 
putea fundamenta științific măsurile 
de sprijinire a familiei trebuie să 
aibă informații suficiente referitoare 
la nivelul retribuției și veniturilor 
reale, al consumului de bunuri ali
mentare și nealimentare, a condiții
lor de locuit etc. nu numai la nivel 
general, ci și — în mod distinct >;— 
în funcție de componența și structura 
familiei după diverse caracteristici 
social-economice și demografice. Or, 
aceste trăsături distinctive pot fi cu
noscute numai prin intermediul re- 
censămîntului populației.

în perioada care a trecut de la ul
timul recensămînt din 1966, țara 
noastră a înregistrat mutații calita
tive în toate domeniile. Este dece
niul caracterizat prin cel mai accen- 

ritm de creștere al produsului

social și al venitului național, peri
oadă de afirmare plenară a calități
lor și virtuților omului nou — con
structor al socialismului.

Ca urmare a politicii Înțelepte 
promovate de partidul nostru de an
trenare deplină și activă a femeilor 
în procesul activităților sociale utile, 
s-a consolidat și dezvoltat baza ma
terială a ridicării nivelului de trai 
al familiei. Pornind de la cunoaște
rea implicațiilor angrenării femeii în 
activitatea economică, statul socia
list a luat măsuri de preluare a unor 
sarcini pe care aceasta le îndeplinea 
în mediul familial. Astfel, an de an 
au fost alocate fonduri importante 
pentru construirea de creșe, grădi
nițe de copil, a fost rezolvată pe de
plin problema asistenței sanitare 
gratuite a copiilor. în scopul stimu
lării natalității, în sprijinul familii
lor cu mulți copii au fost majorate 
alocațiile de la bugetul statului. Mă
suri eficiente au fost adoptate pe 
linia îmbunătățirii aprovizionării 
populației cu bunuri de consum, s-au 
perfecționat formele și mijloacele 
de servire a populației in comerțul 
socialist.

Directivele celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
prevăd obiective importante și sar
cini deosebite pe linia ridicării nive
lului de trai material și cultural al 
populației, în cincinalul 1976—1980. 
Așa după cum se apreciază în direc
tive, dinamismul și eficiența crește
rii economice în perioada 1976—1980 
va asigura condiții pentru sporirea 
venitului național într-un ritm supe
rior ritmului de creștere a produsu
lui social. Acesta va permite aplica
rea unei politici consecvente de ri
dicare continuă a veniturilor nomi
nale și reale ale tuturor oamenilor 
muncii, va crea posibilități materiale 
pentru rezolvarea în condiții tot mai 
bune a unor probleme sociale, cum 
sînt construcțiile de locuințe, îmbu
nătățirea dotării edilitar-gospodă- 
rești a orașelor și satelor, dezvolta
rea învățămîntului, ocrotirea sănătă
ții populației, sporirea pensiilor și 
ajutorului de stat pentru familiile 
cu mulți copii.

înfăptuirea tuturor acestor obiec
tive mărețe, al căror scop este și a- 
cela al sprijinirii și consolidării fa
miliei, necesită cunoașterea unor as
pecte esențiale ale structurii și di
mensiunii familiei, ale compoziției 
sociale și resurselor de existență, ale 
condițiilor de locUit'-'-dtc. De aici — 
și scopul pentru care se organizea
ză recensămîntul populației și locu
ințelor — obținerea acelor date și 
informații utile, pe baza cărora să 
se fundamenteze măsurile necesare 
realizării concordanței dintre intere
sele sociale generale și cele perso
nale ale fiecărui cetățean. De aceea, 
sprijinirea lucrărilor de recensămînt 
este o datorie patriotică, un test de 
înaltă conștiință cetățenească.

în aceste zile, Oficiul județean 
de turism din Buzău organizea
ză programe diverse de dru
meție și odihnă. în actualul tri
mestru al anului a început rea
lizarea programelor dedicate 
centenarului cuceririi indepen
denței de stat a României. A- 
mintim in acest context că au 
loc excursii la Muzeul de isto
rie al Republicii, la Muzeul mi
litar central, la Muzeul din 
Giurgiu, la Mausoleul eroilor de 
la Mărășești, precum și drumeții 
de cite 2—3 zile pentru vizita
rea platformei memoriale a re
dutelor de la Plevna din Bul
garia. împreună cu inspectoratul 
școlar și organele și organizațiile 
U.T.C., Oficiul județean de tu
rism a stabilit programe pentru 
elevi și pionieri. De asemenea, 
la excursiile amintite participă 
un mare număr de țărani coo
peratori. Notăm că pentru coo
peratori sînt întocmite progra
me speciale de documentare 
care cuprind călătorii de două 
zile la marile obiective indus
triale din țară, la monumente 
reprezentative ale trecutului de 
luptă al clasei muncitoare sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. în prima parte a anului 
1977 drumețiile de acest gen vor 
fi extinse.

Preocupările Oficiului jude
țean de turism din Buzău sînt 
îndreptate în acest sezon, de 
asemenea, spre asigurarea odih
nei și tratamentului cetățenilor 
în stațiunile balneare ale țării. 
„La dispoziția publicului — 
spunea Vasile Teleanu, directo
rul O.J.T. — au fost puse în ac
tualul sezon 400 de locuri pen
tru tratament în cunoscutele 
stațiuni Felix, Herculane, Slă- 
nic-Moldova, Borsec, Sovata, 
Călimănești, Căciulata și Govo
ra. De asemenea, un mare nu
măr de bilete sînt oferite pen
tru odihnă în stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Azuga, Mangalia".

Pentru revelion, O.J.T. Buzău 
a pus la dispoziția cetățenilor 
marile unități de alimentație 
publică din județ, precum și 
programe atractive pentru stră
inătate. (Mihai Bâzu).

în imagine : unul din locurile 
de popas în județul Buzău.
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DIVERS

Peste 3,5 milioane de oameni pot 
dormi în cursul unui an în hotelu
rile din Capitală. Odată cu con
struirea unor noi hoteluri, ca de 
exemplu „Nord-hotel", „Modern", 
„Parc" și „Dorobanți", la indicația 
conducerii partidului s-a trecut și 
la amenajarea fostelor hoteluri și 
* altor clădiri care se pretează a- 
cestui scop. Ca urmare, capacita
tea totală de cazare a hotelurilor a 
ajuns în prezent la circa 10 000 
locuri, față de 5 300 existente la 
1 ianuarie 1973. „București", „Con
tinental", „Majestic", „Capitol", 
„Marna", „Carpați", „Veneția", „Ra
hova", „Banat" sint doar cîteva 
exemple în acest sens. în inte
riorul lor s-au organizat spații 
comerciale care se integrează în 
mod armonios în arhitectonica clă
dirilor, ale căror fațade s-au re
constituit aidoma cum au fost. 
Redarea în circuitul hotelier a 
unor clădiri, de către edilii Capi
talei va continua și în 1977, ast
fel Incit la sfîrșitul anului viitor 
numărul total al locurilor va ajunge 
la circa 11 000. Alte amănunte des
pre preocupările pentru folosirea 
cit mai eficientă a acestor capaci
tăți am aflat de la tovarășul Gheor- 
ghe Popa, directorul I.T.H.R.B.

Pentru a facilita obținerea unor 
informații operative, referitoare la

locurile disponibile într-un hotel sau 
altul, s-a organizat un dispecerat 
care lucrează în trei schimburi. 
De asemenea, în Gara de Nord 
s-a montat un panou luminos 
care cuprinde numele, adresa 
și telefoanele tuturor hoteluri
lor. întrucît baza materială se va

al Capitalei își integrează activita
tea în ansamblul acțiunilor consa
crate cunoașterii frumuseților țării, 
a celor mai importante locuri și 
monumente istorice, a realizărilor 
obținute în anii construcției socia
liste. Pe lingă excursiile organizate 
la sfirșit de săptămînă pentru recu

Bucuroși de oaspeți...
SE DEZVOLTĂ REȚEAUA HOTELIERA 

DIN CAPITALĂ
dezvolta și în viitor, atît prin con
strucția de noi hoteluri, cit și prin 
noi ream.enajări, există preocuparea 
de perfecționare a activității dis
peceratului. Se preconizează, de a- 
semenea, editarea unui „Ghid al 
hotelurilor Capitalei", care să fie 
pus Ia dispoziția solicitanților.

Activitatea hotelieră reprezintă 
doar o latură a preocupărilor 
I.T.H.R.B. Ea asigură în același 
timp și organizarea cît mai plăcută 
a timpului liber, a vacanței bucu- 
reștenilor. în acest sens am fost 
informați că organismul de turism

perarea eforturilor fizice în Valea 
Prahovei, Valea Oltului, zonele de 
agrement din jurul Capitalei, sta
țiunile de pe litoral, I.T.H.R.B. a 
introdus în programele sale un nu
măr însemnat de trasee și zone mai 
puțin frecventate : Moldova — de 
la Focșani pînă în Bucovina — Oaș- 
Maramureș, sud-vestul Olteniei, 
Delta Dunării, centrul Transilva
niei ș.a. Organizarea unor forme 
de excursie cît mai accesibile — de 
la o zi pînă la circuite de 2—3—5 
și mai multe zile — a găsit o largă 
audientă. Astfel, numai în acest an

peste 400 000 de oameni ai muncii 
au luat parte pînă acum la 
excursiile organizate. Există pro
grame adecvate pentru elevii care 
doresc să-și \petreacă vacanțele în 
tabere și excursii, pentru excursii 
și vizite de documentare organizate 
de sindicate, pentru asociații spor
tive și cluburi, pentru pensionari.

Un alt obiectiv important al acti
vității I.T.H.R.B. îl constituie or
ganizarea plecărilor în stațiunile de 
odihnă și tratament. Menționăm în 
această ordine de idei că în acest 
an peste 50 000 de oameni ai muncii 
din Capitală au beneficiat, prin ser
viciile agențiilor de turism ale în
treprinderii, de locuri în stațiuni 
balneoclimaterice ca Sovata, Her
culane, Felix, Căciulata, Predeal, 
Sinaia, Poiana Brașov, Păltiniș ș.a. 
De asemenea, circa 45 000 și-au a- 
sigurat sejurul, prin intermediul a- 
celeiași agenții, în stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre in perioada 
concediului de odihnă.

O ultimă informație utilă : sfîr
șitul de an găsește organizatorii 
turismului pregătiți să răspundă 
și cerințelor de sezon. De pildă, 
I.T.H.R.B. organizează revelioane în 
Capitală și în majoritatea' zonelor 
turistice pentru circa 10 000 de oa
meni ai muncii De asemenea, pe 
întreaga perioadă a iernii, s-au

Paralel cu progresele înregistrate 
în domeniul științelor medicale, prin 
perfecționarea metodelor de inves
tigație și a tratamentelor, au putut 
fi mai bine cunoscute cauzele unor 
boli și fundamentate științific mij
loacele de prevenire a acestora, in
clusiv în domeniul natalității. Ca ur
mare a unor astfel de cercetări, în 
ultimele două decenii, specialiștii au 
reușit să readucă speranța și bucu
ria în multe familii lipsite de copiii 
doriți. Despre unele rezultate obți
nute în acest sens ne vorbește dr. 
ION LEMNETE, directorul Spitalului 
clinic Filantropia.

— Aș dori să mă refer, în spațiul 
restrîns al convorbirii noastre, nu
mai la una din patologiile în care 
se înregistrează rezultate spectacu
loase -- și anume : tratamentul și 
combaterea infertilității (pierderea 
sarcinii). Dacă numai în urmă cu 
cîțiva ani nu aveam posibilitatea de 
a interveni și a- 
juta, în astfel de 
cazuri, decît în 
mică măsură, în 
prezent putem 
spune că în situa
ția femeilor inter
nate la noi, de
pildă, reușim ca la peste 90 la sută din 
ele sarcina să fie cu evoluție nor
mală, ducind la nașterea unor copii 
normali și sănătoși. Și, desigur, a- 
semenea rezultate sînt consemnate 
în toate clinicile de specialitate din 
țară. Pentru că, in prezent, grație u- 
nor metode și tehnici moderne, se 
pot stabili adevăratele cauze ale 
infertilității — din multiplele posi
bile — și, în funcție de ele, instituim 
terapia necesară, adecvată.

— Care sînt aceste cauze ale infer- 
tilității ?

— De fapt, Ia aceeași femeie 
coexistă două sau mai multe cauze, 
mult mai rar infertilitatea fiind 
generată de un singur factor. în 
practica noastră constatăm că cele 
mai multe femei, din necunoașterea 
unor consecințe și implicații, negli
jează tratamentul unor boli conside
rate aparent banale, dar care cu 
timpul se complică, unul din efecte 
fiind, de pildă, infertilitatea. Dintre 
cauzele infertilității aș, aminti pe 
cele de natură organică, legate de 
anumite malformații (hipoplazii ute
rine, fibt-om ș.a.), de natură funcțio
nală ori de ordin hormonal, res
pectiv, insuficiența în funcția endo
crină a placentei. Inflamații sau in
fecții, adesea chiar minore, pot duce 
la infertilitate, cum ar fi, de pildă, 
unele infecții generale sau specifice, 
de tipul zoonozelor (rlckettiosa, bru- 
celoza, toxoplasmoza, listerioza ș.a.). 
Alte cauze ar fi legate de o patolo
gie a fătului — și anume : diferite 
dereglări în mecanismul intim de in- 
tercondiționare reciprocă a fătului și 
mamei, fiind vorba de fenomene de 
natură umorală, enzimatică, biochi
mică ori alte stări patologice ale 
fătului și ale anexelor sale. Sînt și 
cauze de ordin genetic, în sensul unor 
modificări in mesajul genetic trans
mis descendenților. în realitate, lu
crurile sînt mult mai complexe decît 
le clasificăm noi aici, pentru că, așa 
cum arătam, pot coexista mai multe 
cauze, ceea ce ridică unele dificul

tăți în stabilirea unui diagnostic 
precis. Numai după studierea fiecă
rui factor care influențează negativ 
evoluția normală a fătului, se pot 
face recomandări de tratament judi
cioase, ceea ce necesită atît specia
liști, cît și aparatură și medicamen
tele necesare.

— Ce este nou in terapia inferti
lității ?

— După investigarea cît mai com
pletă a fiecărui caz, aplicăm o te
rapie de cele mai multe ori comple
xă (care se adresează tuturor acelor 
factori ce amenință evoluția norma
lă a sarcinii) și utilizăm, pe cît po
sibil, o terapie completă cu rezulta
te îmbucurătoare. Pe lingă condui
ta și practica medicală obișnuită, 
cum ar fi tratamentul cu sedative, 
antispastice, repaosul la pat, ca parte 
integrantă a terapiei, avem posibi
litatea să aplicăm tratamente moder
ne, în special hormonale. Dintre ele 

am menționa un 
nou produs româ
nesc cu efect ges
tagen (de menți
nere a sarcinii) 
folosit cu succes 
pe o scară largă, 
de asemenea, un

progestativ de sinteză, cu efect gesta
gen, o serie de inhibitori ai contrac
ției uterine, de mare eficacitate, care 
ne-au permis să obținem rezultatele 
arătate mai înainte. Sînt situații cind 
recurgem și la tratament chirurgical 
sau operații plastice și putem spune 
că am avut satisfacția atît ca spe
cialiști, cit și ca oameni, de a reda 
multor femei funcția lor socială cea 
mai importantă, aceea de mamă.

— Aveți și neîmpliniri după apli
carea acestor tratamente ?

— în ceea ce ne privește, facem 
tot ce depinde de noi pentru a ajuta 
pe cei care doresc să devină pă
rinți și să-și întemeieze o adevărată 
familie. Pentru aceasta, avem nevoie 
de cadre foarte bine pregătite pro
fesional șl ca oameni, care să dea 
dovadă permanent de grijă și soli
citudine pentru crearea acelui con
fort fizic și psihic de care are nevoie 
femeia gravidă și care trebuie să-i 
inspire o încredere totală. A- 
vem, de asemenea, mijloacele ne
cesare pentru rezolvarea cît mai 
completă a fiecărui caz. Aceas
ta depinde de noi. Dar proble
ma esențială vizează momentul, o- 
portunitatea prezentării din timp Ia 
medic. De acest moment depinde și 
succesul tratamentului. Este știut că 
perioada cea mai bună pentru o tî- 
nără de a deveni mamă este între 20 
și 26 de ani și că majoritatea fe
meilor (65—70 la sută) pot deveni 
mame în primul an de căsătorie. 
Dacă o tînără nu a rămas gravidă 
după 1—2 ani de la căsătorie, este 
bine să se adreseze medicului, pen
tru că așteptarea scade posibilitățile 
de rezolvare (o femeie la 40 de ani 
are șanse mai puține decît o tînără 
pînă In 30 de ani, de exemplu).

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Hotel „Parc" din Capitala

stabilit programe care asigură 
posibilitatea unui număr cît mai 
mare de locuitori ai Capitalei să 
practice sporturile de iarnă. în mod 
special, în perioada vacanței elevi
lor și studenților se vor orga
niza zilnic „caravane ale mun
telui" spre taberele de odihnă sau 
spre zonele favorabile practicării 
sporturilor din „anotimpul alb". 
Cele mai cunoscute localități unde 
vor fi organizate asemenea progra
me sînt Sinaia, Bușteni, Predeal,

Valea Ialomiței, Cheia, Muntele 
Roșu etc. în funcție de solicitări, 
pot fi inițiate excursii — cu trenul 
sau autocarul — spre oricare altă 
zonă a țării.

...Așadar, I.T.H.R.B. este și se do
rește o gazdă bucuroasă de oaspeți. 
E rindul oaspeților să aprecieze 
dacă sînt întotdeauna bucuroși de 
serviciile... gazdei.

Constantin PRIESCU
z

Unchiul 
„de București" 

și „Dacia 1300“
...A fost odată un unchi „de București", 

chivernisit șl strîngâtor. care avea o nepo
țică la țară. Și fiind acest unchi strîngâtor 
și econom, cu slujbă la o întreprindere a 
cooperației agricole, om prevăzător de felul 
lui, s-a gindit să-i facă un dar nepoatei 
de la țară. Ce fel de dar ? Păpuși, ghiozdan, 
bicicletă ?...

sine la clauza de restituire. Așa că nici 
vint de vară nu-1 bătea : „oficial" banii 
erau pe numele nepoatei, în același timp 
carnetul era tot la el...

Hazardul a ținut să-i joace însă o festă 
unchiului : libretul fetei a ieșit cîștigător. 
„Dacia-1 300". Mare a fost mirarea fetei și 
a părinților cînd C.E.C.-ul i-a invitat să-și 
ridice mașina. Numai unchiul a uitat că 
voise să pară generos. Glonț s-a dus la tri
bunal. Zadarnic. Nu era fata titulara libre
tului ?

Un pol, doi poli...
Nici vorbă 1 Unchiul nostru a ales cu to

tul și cu totul alt dar... S-a dus la C.E.C. 
și a completat pe numele nepoatei un libret 
de 5 000 lei. din cele cu cîștiguri în auto
turisme. Apoi...

— Nu se poate, onorată instanță 1 Cum să 
se cuvină acești bani fetei ? Doar carnetul a 
stat numai la mine. Și nici ea. nici părinții 
n-au știut de el...

Aici unchiul avea într-adevăr dreptate : 
nici nepoțica, nici părinții ei nu știuseră 
nimic despre carnet. Să fi avut omul nis
caiva temeri că ar putea să bată la ochi 
agoniseala lui ? Și să se fi gindit că e de 
preferat s-o păstreze mai bine disimulată ? 
Fiindcă generosul unchi se jucase, numai, 
„de-a dărnicia". Completase libretul, de 
ochii lumii, pe numele fetei și se trecuse pe

— Ai lipsit ? De cîte zile de scutire ai 
nevoie ?

— Păi. știți, două zile. Am fost cu niște 
prieteni...

— Nici o grijă. Dar bani, cîți ai la tine ?
— Vreo... 20 de lei !
— Bine, dă-l incoace.
Oricit ar părea de neverosimil, dialogul 

de mai sus a avut loc intr-un cabinet me
dical în cabinetul dr. Darie Florin, fost 
pînă nu de mult medic la întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești. De o parte el ; de 
cealaltă, cîte un elev de la grupul școlar 
al întreprinderii. Și ceea ce este și mai 
grav, dialogul de mai sus. oricit ar părea 
de insolit, nu a avut loc o singură dată. 
S-a reprodus aidoma, cu mici variații in 
privința sumei — cînd 20, cînd 40. cînd 50 
de lei, după buzunarul solicitantului — de

mai multe ori. S-a reprodus, după cum o 
atestă cazurile dovedite și probate, de cel 
puțin douăsprezece ori. Raiul chiulangiilor 
devenise cabinetul medicului. „Colegii mei 
discutau — notează într-o declarație unul 
dintre foștii săi «pacienți» — că doctorul 
Darie dădea scutiri medicale în schimbul 
unor sume de bani pentru zilele lipsite de 
la școală. Atunci făceam rost de bani și 
ne duceam la el...“.

...Un pol, doi poli, iată cum erau submi
nate eforturile pedagogilor, ale maiștrilor 
și profesorilor școlii profesionale. Din fe
ricire, cei mai mulți dintre acești ucenici 
au găsit drumul drept și sînt acum munci
tori destoinici. Gustul amar al intimplărilor 
stăruie încă. Un pol, doi poli, prețul la care 
un om și-a pus la mezat cinstea și probita
tea profesională.

Verdictul instanței : Darie Florin a fost 
condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare.

Prețul greu 
al unor derogări

...Sîmbătă, 3 aprilie, ora 14,30. La paleta 
malaxorului cu numărul 3 din incinta stației 
de betoane Lizeanu, aparținind de I.C.P.A. 
„Granitul", s-a ivit o defecțiune. Mecani
cul Augustin Miclea a răsucit comutatorul 
electric, oprind utilajul din funcțiune și 
s-a apucat de meșterit. După normele teh

nicii securității muncii ar fi trebuit să de- 
branșeze întreaga instalație, de la tabloul 
electric central. Dar cine să se mai țină 
întru totul de litera regulamentului, acum 
cind mai este o jumătate de oră pînă la 
sfîrșitul lucrului ?...

...Ora 14,35. Șoferul Nicolae Niculescu, de 
pe automalaxorul 34-B-5079 se întoarce de 
pe traseu. își parchează mașina în apro
pierea malaxorului 3, cu intenția de a-și 
curăța utilajul cu apă de la pompa instala
ției. Operațiunea este interzisă, insă nu era 
nici prima și nici singura dată cînd se 
efectua...

...14,40. Mecanicul Miclea a înlăturat de
fecțiunea și se pregătește să monteze ulti
mele șuruburi. Fluieră încetișor o melodie. 
E o zi frumoasă de primăvară. Poate se 
gindește că a doua zi. dacă va fi la fel de 
frumos, se va plimba cu cei trei copii ai 
săi prin parc.

...14,41. Niculescu se îndreaptă spre Mi
clea și schimbă cîteva cuvinte. îl roagă 
să-i dea drumul la pompa de apă.

...14,42. Lîngă cei doi. mai apare un șofer, 
intrind și el in vorbă.

...14,43. Miclea. vîrit pe jumătate în bun
cărul malaxorului, îi spune lui Niculescu 
să-și dea singur drumul la apă.

...14,44. Șoferul nou venit povestește ceva 
vesel. Miclea strînge ultimele două piulițe. 
Niculescu ajunge la tabloul de comandă. 
Atent la discuția celor doi, apasă la întîm- 
plare pe unul din butoanele tabloului de 
comandă. Malaxorul pornește !...

...14,45. Augustin Miclea nu-și va mai 
plimba niciodată copiii prin parc. A murit

pe loc. zdrobit în buncărul malaxorului. Din 
cauza unui lanț întreg de derogări de la 
disciplina în muncă, de la aplicarea întoc
mai a normelor de securitate a muncii. Sînt 
derogări pentru care se plătește un preț 
mult prea greu...

Din caietul 
grefierului

„Recunosc faptul că-i mai trăgeam cite o 
chelfăneală reclamantei, adică nevestei 
mele, dar țin să arăt că era în interesul 
familiei...".

„Vă rog să aveți în vedere că nu sînt de
cît un recidivist începător : nu am mai fost 
condamnat decît de trei ori pînă acum...".

„După ce am Ieșit eu din casă, din cauza 
bubuiturilor de pietre prin geamuri, m-am 
uitat la cei care se încăieraseră și le-am 
zis să Se bată și ei numai cu pumnii și pi
cioarele, ca să nu facă stricăciuni...".

(Depoziții in instanță, comunicate de 
magtstratul Mihai Rădulescu, de la Ju
decătoria Caransebeș).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

Sfinxul 
de la 
Pietreni

tn timp ce se aflau eu trac
toarele la arat, doi mecaniza
tori de la I.A.S. Pietreni (Con
stanța) au descoperit, scoasă 
de brăzdarul plugului, o piatră 
de aproximativ un metru lun
gime. Prin forma ei, piatra le-a 
sugerat imediat imaginea unui 
animal cu labele din față în
tinse într-o poziție de odihnă.

— Parcă ar fi un miel — a 
zis unul dintre tractoriști.

— Ba, eu cred, mai degrabă, 
că seamănă cu un cățel — a 
răspuns celălalt.

„Disputa14 lor a ajuns la ni
velul specialiștilor:

— Este un idol cioplit in 
piatră de oamenii unor vremuri 
îndepărtate — au spus unii 
specialiști.

— Ba este un fantastic și de- 
săvirșit capriciu al naturii — 
și-au dat cu părerea alți spe
cialiști.

Pînă se vor dumiri el, direc
torul I.A.S., inginer Septimiu 
Tllincea, a botezat respec
tiva piatră — care a iscat 
atitea controverse șl mistere 
— „Sfinxul de la Pietreni", si 
l-a expus pe un soclu metalic 
in sediul unității. Pentru că, 
indiferent de semnificație și o- 
rigine, frumusețea neobișnuită 
a „Sfinxului" nu a fost con
testată absolut de nimeni.

Un „scriitor" 
atent

Mai era pînă Ia venirea tre
nului. Nicolae Craiu. de un 
sfert de veac „scriitor de va
goane" în stația Ciulnița, se 
grăbea spre o garnitură pe care 
tocmai urma să o „scrie". Cu 
anii, își formase bunul obicei 
de a-și arunca privirea de-a 
lungul liniei, să vadă dacă nu 
cumva e vreo primejdie. Acum 
se afla pe linia „A". Deodată, 
a observat ceva suspect. La 
vreo cîțiva zeci de metri de 
locul în care se afla, pe luciul 
liniei ferate apăruse o mică 
pată. Imediat, s-a îndreptat 
spre pata cu pricina și a văzut 
că, într-adevăr, lipsea un frag
ment de șină — de 40 cm lun
gime — suficient pentru o de
raiere sigură. A dat imediat 
alarma. Trenul a fost dirijat pe 
altă cale, iar defecțiunea a fost 
înlăturată. Colegii ceferiști i-au 
adresat „scriitorului" cele mai 
călduroase felicitări, la care se 
adaugă și ale noastre. Felicitări, 
firește, scrise. '

Cine-i 
păgubașa ?

La sfîrșitul lunii noiembrie 
(nu spunem ziua exactă, și o 
să vedeți din ce cauză), in 
trenul de persoane nr. 1412, 
care circula de la Pitești la 
Slatina, a fost găsită o geantă. 
Respectiva geantă a fost pier
dută sau uitată de o călătoare 
sau poate a fost furată de la 
aceasta șl abandonată (din mo
tive încă necunoscute). Cert 
este că în geantă se află o im
portantă sumă de bani, dar nici 
un fel de act. Toate investiga
țiile făcute pînă acum nu au 
dus la identificarea posesoarei. 
Geanta, cu bani cu tot, se 
poate ridica de la postul de 
miliție T.F. din gara Slatina. 
Cine este păgubașa?

Ceainărie 
cu... țigări

I Cu cîțiva ani în urmă, cralo- I 
venii au primit cu multă bucu
rie vestea precum că prin grija

| edililor se înființează pe strada I 
Unirii nr. 84 o frumoasă și a-

| tractivă ceainărie. Ceainăria I

I
s-a înființat, dar pe parcurs 
căldura veștii a început, încet- 
încet, să se răcească aidoma I 
ceaiului nesorbit Ia vreme. De

I
vreo doi ani de zile, la faimoa- I 
sa ceainărie — de altfel unica | 
din Cetatea Băniei — nu s-a

| mai adus nici un gram de ceai I 
de tei și nici măcar de mușețel.

(
Probabil pentru a le suplini a- I 
ceastă lipsă, amatorilor de ceai I 
fierbinte, de tei sau mușețel, li I 
se oferă răcoritoare, gem și.„ l 
țigări. Mai lipsește licoarea de

I
Segarcea. Te pomenești că le | 
sugerăm vreo idee...

Fiul, ’
I ca și tatăl |

Mult a mai ținut Dan Gri-

Igore din Bistrița (Calea Armatei | 
Roșii nr. 21) ca fiul lui să-l 
moștenească in toate cele. Mai 
intii și mai intii a vrut morțiș | 
ca Vasilică, fiul, să îmbrățișeze 
aceeași profesie — conducător ■

I auto — ca și el. Și Vasilică s-a 
făcut șofer. După ce Vasilică a

I devenit „om cu situație" și cu | 
I sluibă asigurată la întreprinde

rea de industrializare a lapte- j 
ilui din Bistrița, tatăl a ținut | 

iarăși să-i arate că un păhărel I 
de tărie nu-i strică, drept care, I 
l-a luat să-i facă cinste.

IO dată, de două ori, de nouă , 
ori... Așa cum l-a luat șt in- 
tr-una din aceste seri de decern- i 
brie. Dar și tatăl și fiul s-au

• îmbătat criță, au ieșit în stradă ’ 
și au început să se ia la in- ,I trecere, care aruncă mai tare j 

I cu pietre și cu sticle, tulburlnd I 
. liniștea oamenilor. Dar au fost f 
I șl el „liniștiți" pentru cîteva • 

luni de-acum încolo.Rubricâ reahzatd de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii1
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Și iarna poate fi sporită rodnicia pământului
ARĂTURILE ADlNCI

Șl FERTILIZAREA TERENURILOR-
lucrări care trebuie să continue in sezonul rece

Obținerea unor recolte mari Ia culturile care se însămînțează pri
măvara necesită ca suprafețele respective să fie arate și fertilizate 
corespunzător. Pînă la 16 decembrie, potrivit datelor centralizate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost făcute arături 
adinei pe o suprafață de peste 3 milioane hectare, 10 județe în
cheind această lucrare. Trebuie arătat că mai sînt de arat peste un 
milion de hectare, cele mai mari suprafețe localizindu-se în județele 
Dolj, Olt, Gorj, Vilcea — județe afectate mai puternic de ploi. Specia
liștii apreciază că înghețarea pămintului la suprafață permite execu
tarea în condiții mai bune a arăturilor adinei. Este necesar însă, să 
fie eliberate mai grabnic terenurile de coceni, îndeosebi în cooperati
vele agricole din județele Olt, Teleorman, Ialomița, Argeș, Galați, Va
slui, Botoșani, Iași, Neamț. De asemenea, în această perioadă, în toate 
județele trebuie întreprinse acțiuni de masă în vederea fertilizării 
unor suprafețe cit mai mari cu îngrășăminte naturale. Cum se des
fășoară aceste lucrări ?

în două schimburi.In c0* 
operativele agricole din județul 
Olt mai sînt de arat circa 85 000 
de hectare. Ploile din toamnă au în
greunat mult executarea acestei lu
crări. Acum, după ce terenul a 
înghețat, în multe unități continuă 
să se lucreze de zor. Datorită bu
nei organizări a muncii, în ultima 
perioadă au arat suprafețe mari 
mecanizatorii de la S.M.A. Drăgă- 
nești — 1100 hectare, Brebeni — 
700 ha, Bucinișu — 900, Stoienești — 
900. Olari — 700 etc. Pe ogoarele 
cooperativelor agricole din cadrul 
consiliului intercooperatist Găneasa 
au venit în sprijin și mecanizatori 
de la Curtișoara și Vlaici. Ca ur

Fotocronlca „Scânteii" 

„Despre noi 
vorbesc faptele"
La întreprinderea de mașini 

electrice din București, ușor te 
poți convinge, chiar înainte de 
a te opri in secțiile de fabrica
ție, de vrednicia, capacitatea 
creatoare și priceperea gospodă
rească a colectivului de oameni 
ai muncii de aici. Pentru că 
despre activitatea lor rodnică 
din primul an al cincinalului 
vorbesc, înainte de toate, fap
tele, succesele obținute în în
făptuirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. Astfel, 
evidențele întreprinderii atestă 
că planul a fost depășit lună de 
lună la toți indicatorii, în 11 
luni realizîndu-se o producție- 
marfă suplimentară în valoare 
de 68 milioane lei. Demn de re
levat este faptul că întregul 
spor de producție a fost obți
nut pe seama creșterii produc
tivității muncii. în același timp, 
răspunzînd cu promptitudine 
solicitărilor partenerilor ex
terni, acționînd cu fermitate 
pentru înnoirea și modernizarea 
produselor, întreprinderea bucu- 
reșteană a depășit planul la ex
port cu 12 milioane lei valută. 
Prin rezultatele obținute în pro
ducție, alături de alte sute de 
lucrători, muncitoarele și mun
citorii Gheorghe Puflea, Ioana 
Geantă, Florea Chiru, Ana Poe- 
naru și Marin Conțiu — în 
imaginile de mai sus, de la 
stînga la dreapta — se eviden
țiază permanent în întrecerea 
socialistă. (Ilie Ștefan).

Foto : S. Cristian

8BSOBBBQQnOOti
Utilizarea superioară, rațională a 

lemnului trebuie să asigure, deopo
trivă, satisfacerea nevoilor econo
miei de material lemnos, apăra
rea si conservarea fondului forestier 
al țării. Tocmai de aceea ne-am 
propus să urmărim cum se transpun 
in viață asemenea imperative în- 
tr-una din marile unități industriale 
ale județului Harghita. Este vorba 
de Combinatul de exploatare și pre
lucrare a lemnului din Toplița.

— în anul 1976 — ne spunea di
rectorul comercial. Barbu Carabiber 
— comparativ cu anul trecut, s-a 
prevăzut diminuarea cotei de masă 
lemnoasă cu peste 45 Ia sută, însă 
valoarea producției se va situa la 
același nivel. Pentru realizarea aces
tui obiectiv, în combinat a fost sta
bilit din timp și se aplică un pro
gram complex de măsuri, menit să 
asigure un regim normal de tăiere 
și regenerare a pădurilor, valorifica
rea superioară a tuturor resurselor 
de masă lemnoasă.

Intr-adevăr.- constatăm că Ia com
binatul din Toplița există preocu
pări susținute pentru folosirea efi
cientă a fiecărui metru cub de ma
terial lemnos. înainte însă de a ne 
opri asupra lor. se cuvine relevat 
faptul că reducerea cotei de tăiere 
din acest an este echivalentă cu 
economisirea a circa 290 ha de pă
dure. Pentru a compensa această re
ducere, în combinat se acționează pe 

mare, în cîteva zile au fost arate 
peste 1 100 hectare de teren. „Me
canizatorii de la Vișina, Rusănești, 
Izbiceni și Corabia au făcut arături 
pe suprafețe mult mai mici față de 
posibilități — ne spunea tovarășul 
ing. Gheorghe Mustățea, directorul 
trustului județean al S.M.A. Situa
ția se explică prin aceea că nu s-a 
urmărit atent starea terenului pen
tru a folosi din plin momentele cînd 
solul este înghețat".

La o recentă analiză a stadiului 
de execuție a arăturilor au fost sta
bilite o seamă de măsuri pentru 
impulsionarea lucrărilor. Este vorba, 
în primul rind. de o mai bună or
ganizare a muncii, de dirijare a

în Valea Jiului apare, parcă mal continuu — pe bahdă — a tăfbune- 
pregnant ca oriunde în județul Hu- • 
nedoara, infuzia7 masivă de creativi
tate în muncă, caracteristică marilor 
cerințe ale cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. Preocupările și ac
țiunile concrete ale oamenilor de 
aici pentru a înscrie, pas cu pas, 
munca și eficiența ei pe coordonatele 
evoluției de ansamblu a societății 
noastre determină ca zilnic, în mai 
fiecare mină din acest bazin carbo
nifer, să apară elemente noi, care 
poartă vizibil am
prenta progresu- -----------------------
lui neîntrerupt.

La mina Lonea, xm a
spre exemplu, S ț
minerii din briga- ■ *1
da lui Constantin | irfg
Solomon 
recent 
specifice 
le poate 
tul 
tr-un abataj 
tal dotat 
mecanizare 
plexă. Acest ca- 
dru creat de combina pentru tăiere 
în cărbune, de, complexul de susți
nere mecanizată și transportorul de 
mare putere este rodul gîridirii și al 
muncii creatoare, la fel de complexe, 
în care, au fost antrenați deopotrivă 
Cercetătorii și proiectanta, construc
torii de utilaje și muncitorii din Va
lea Jiului. O notă în plus merită 
faptul că noul complex de susținere 
mecanizată a fost introdus in subte
ran intr-un timp record.

— Acest aspect din sectorul IV, de 
fapt ap țoape identic cu altul care se 
conturează în sectorul III — sublinia 
inginerul Aurel Brînduș, directorul 
minei — reprezintă doar un frag
ment din tabloul general al procesu
lui de modernizare prin care trece 
mina noastră. Pentru că. în același 
domeniu, au loc o seamă de alte ac
țiuni, toate subordonate în esență 
creșterii productivității muncii in 
abataje și ușurării eforturilor fizice 
ale minerilor. Am în vedere în acest 
context extinderea /transportului

au trăit 
emoțiile 
pe care 

da debu- 
muncii în- 

fron- 
cu 

com-

mai multe căi. măsurile stabilite în 
acest scop sintetizînd, în fapt, pro
punerile și inițiativele valoroase ale 
lucrătorilor și specialiștilor din toate 
unitățile combinatului. Ele vizează 
intensificarea operațiunii de cură
țire a pădurilor și a văilor, genera
lizarea unor tehnologii eficiente de 

Cum s-a economisit... o pădure
Spiritul gospodăresc în acțiune la Combinatul forestier din Toplița

exploatare și prelucrare a arborilor, 
atragerea in circuitul industrial a 
unui volum sporit de lemn de lucru 
mărunt și deșeuri, raționalizarea 
consumurilor de cherestea și plăci 
fibrolemnoase. Cu alte cuvinte, se 
urmărește lărgirea bazei de materii 
prime printr-o utilizare rațională a 
materialului lemnos, prin folosirea 
sa deplină, pină la cea mai mică 
așchie. Rezultatele de pină acum ? 
Iată, ce arată fantele. în perioada 
care a trecut din acest an au fost 
curățate peste 6 750 ha de păduri șl 
văi — operațiune din care s-au ob
ținut peste 18 400 mc lemn de lucru 

motopompiștilor pentru a forma 
două schimburi pe tractoare. De 
asemenea, s-a stabilit să se ur
genteze eliberarea terenului de 
resturi vegetale pentru a crea front 
de lucru tractoarelor. Sint măsuri 
care vor duce la creșterea ritmu
lui la arat. (Emilian Rouă).

Tractoarele, utilizate cu 
randamente superioare. In_ 
trucît în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județul Me
hedinți mai sînt încă mari suprafețe 
— circa 5 000 hectare in I.A.S. și 
20 000 ha în C.A.P. — pe care ur
mează să se efectueze arături pen
tru primăvară, comandamentul ju
dețean a stabilit o serie de măsuri 
menite să impulsioneze ritmul a- 
cestei lucrări. Acum, după ce solul a 
înghețat la suprafață, zilnic specia
liștii din unități verifică starea tere
nului și stabilesc unde se poate lu
cra cu prioritate. în toate secțiile de 
mecanizare s-au organizat schimburi 
prelungite, conducerile unităților a- 
sigură condiții optime de lucru me
canizatorilor — hrană caldă în cîmp, 
intervenții operative la fața locului 
pentru înlăturarea defecțiunilor teh
nice. aprovizionarea la capătul tar
lalelor cu carburanți, astfel îneît 

lui din abataje, creșterea numărului 
de abataje frontale în sectoarele IV 
și V, care, odată cu sporirea produc
tivității muncii, contribuie la redu
cerea consumului de material lem
nos, folosirea mașinilor de încărcat 
la toate lucrările executate în steril. 
Totodată, am început executarea sui
torilor în steril cu ajutorul forezelor, 
procedeu mult mai productiv decît 
metoda „pușcării" și care conduce, 
în egală măsură, la îmbunătățirea 

condițiilor de muncă ale minerilor. 
Toate aceste acțiuni, derivate din 
propriul program de ridicare a nive
lului tehnic, al muncii noastre, își gă
sesc reflectarea în creșterea randa
mentului pe ansamblul minei — în 
perioada trecută din acest an — cu 
54 kg cărbune pe fiecare post prestat 
față de nivelul planificat.

în același cadru al progresului 
neîntrerupt se înscriu și preocupările 
minerilor de la Vulcan. Petrila, Uri
cani. în sectorul VII din stratul 18 
al minei Vulcan, de pildă, cadrele 
tehnico-inginerești, electricienii, lă
cătușii, cot la cot cu minerii, sînt 
preocupați de introducerea în subte
ran a unui complex de tăiere și sus
ținere mecanizată, 
blocul III, stratul 
încă de pe acum, 
anul viitor a unui 
va întregi imaginea 
rioare, tot mai preponderentă în a- 
dîncurile minei Vulcan. „Valorificînd 
în practică gîndirea creatoare a oa- 

De asemenea, la 
13, se pregătește, 
introducerea în 

nou complex, care 
tehnicii supe-

și 1100 mc lemn de foc. Prin gene
ralizarea în toate unitățile combina
tului a tehnologiei de exploatare a 
arborilor cu coroană, ponderea lem
nului de lucru a crescut față de pre
vederile de plan cu 2 Ia sută Ia 
foioase, iar la rășinoase a ajuns la 
97 la sută. în schimb, s-au redus 

pierderile tehnologice — pină Ia 
sfîrșitul anului urmînd să se econo
misească 3 000 mc material lemnos. 
Utilizarea crăcilor la fabricarea ce
lulozei, plăcilor fibrolemnoase și a- 
glomerate a dus la economisirea 
a peste 570 mc masă lemnoasă, iar 
prin extinderea mangalizării la 
marginea platformelor primare — a 
încă 550 mc.

Preocupări, căutări, o atmosferă 
de intensă activitate creatoare — 
iată trăsătura dominantă a muncii 
colectivului de Ia C.E.P.L. din To
pii ta.

— Deosebit de eficientă se dove-

■

toate tractoarele să fie folosite cu 
randament sporit. în unitățile din 
Lunca Dunării se lucrează cu forțe 
sporite mai ales pe terenurile nisi
poase, care permit efectuarea unor 
arături de bună calitate. (Virgiliu 
Tătaru).

Vecini, vecini, dar de ce 
întârzie preluarea exem
plului ? ^oncom*tent cu elibera
rea terenurilor și executarea arătu
rilor de toamnă, în cooperativele a- 
gricole din județul Timiș se intensi
fică lucrările de fertilizare a solului 
cu îngrășăminte naturale. Acțiunea 
este ușurată de faptul că, începînd cu 
acest an, în toate stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din județ au 
fost constituite echipe specializate 
care sînt dotate cu greifere, remorci 
și mașini de împrăștiat gunoiul de 
grajd. Ca urmare, toate lucrările, în
cepînd cu încărcatul și pînă la admi
nistrarea îngrășămintelor, se execută 
mecanizat. în vederea creșterii pro
ductivității muncii au fost confecțio
nate platforme tip Orțișoara pentru 

menilor noștri — ne relata tovarășul în perspectivă a liniei de fronț. de 
Gheorghe Săcăluș, secretarul corni-, liicru — amintea succint, secretarul 
tetului de partid al minei — ăm, in-., ' 
trodus în producție primele trei aba-., 
taje cu front scurt, care în condițiile 
specifice de aici dau rezultate foarte 
bune. Față de abatajele-cameră din 
stratul III, acest mod de exploatare 
a. zăcămîntului asigură creșterea 
simțitoare a productivității muncii, 
concomitent cu micșorarea consumu
lui cu circa 20 metri cubi de lemn 
de mină și cu aproape 10 metri cubi

de cherestea la 1000 tone cărbune 
extras. Aceste efecte favorabile 
ne-au determinat să mai pregătim, 
pînă la sfîrșitul anului, încă două 
abataje de acest gen cu front scurt".

O pondere însemnată în extracția 
cărbunelui cocsificabil din acest ba
zin o are mina Uricani. Și aici, ca 
pretutindeni în Valea Jiului, au loc 
mutații calitative evidente în munca 
minerilor. Recent, în blocul V nord al 
minei a intrat în funcțiune un aba
taj frontal de mare capacitate, iar în 
sectorul II înaintează vizibil lucră
rile de pregătire a altui abataj ase
mănător. Este semnificativ faptul că 
prin metoda de exploatare a zăcă- 
mintului cu abataje frontale — de 
înaltă productivitate și eficientă eco
nomică — în prezent șe extrage 
peste 70 Ia sută din producția de 
cărbune cocsificabil a minei.

Și la mina Petrila se finalizează 
cu succes programul de măsuri sta
bilit pentru acest an în domeniul ri
dicării eficientei muncii. „Asigurarea 

dește a fi și aplicarea în producție 
a acelor propuneri care au în ve
dere îmbunătățirea randamentului la 
croirea materialului lemnos — ne 
relata. în timpul investigațiilor noas
tre, șeful compartimentului de pro
gramare și pregătire a producției, 
Turea Iamandie. Astfel, în secția 

de mobilă au fost elaborate dia
grame optime de croire a chereste
lei. placajului, plăcilor fibrolem
noase și a celor aglomerate. Pe 
această cale, în acest an se vor ob
ține economii în valoare de 50 000 
lei, la care se adaugă alte 100 000 lei 
prin aplicarea unor diagrame de 
croire optime a P.F.L. pentru plă
cile celulare. De asemenea, folosim 
tot mai mult și furnirul subdimen
sionat. din care, anul acesta, vom 
fabrica peste 150 mc placaje.

Hotărîrea cu care acționează colec
tivul de oameni ai muncii al combi
natului pentru o rațională gospodă

bascularea remorcilor, care se ampla
sează la capătul tarlalelor ce urmea
ză a fi fertilizate. Unitățile servite de 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii Variaș și Lenauheim, cunos
cute pentru producțiile record obți
nute în ultimii ani, au fertilizat su
prafețe mai mari decît cele planifi
cate.

Sînt însă stațiuni care abia au în
ceput această lucrare, deși dispun de 
toate condițiile pentru executarea ei 
în ritm susținut. între acestea sînt 
stațiunile Recaș, Chizătău, Boldur, 
unde suprafețele fertilizate sînt mici, 
doar de ordinul zecilor de hectare. în 
raza de activitate a S.M.A. Periam, 
vecină cu Variașul, n-au fost fertili
zate nici o treime din terenurile pre
văzute, deși s-au eliberat și arat mari 
suprafețe. Aceasta se datorește, în 
principal, obiceiului de a se aștepta 
că „doar pînă la primăvară mai e 
timp suficient". Or, exemplul buni
lor gospodari arată cît de avantajos 
este ca lucrările de fertilizare să în
ceapă devreme. Se impun măsuri mai 
energice din partea organelor jude
țene, în vederea intensificării acțiu
nii de fertilizare în toate unitățile a- 
gricole. (Cezar Ioana).

corhitelplui'de partid, toV. Ghșprghe 
Pavel — reașezarea efectivului nos
tru de muncă în concordantă cu ce
rințele reale ale fiecărui sector (cu 
tendința permanentă de a spori pon
derea personalului direct productiv), 
sporirea indicilor de folosire a utila
jelor, concomitent cu extinderea me
todei de susținere metalică a abata
jelor, sint principalele direcții de ac
țiune ale colectivului nostru. în altă 

de idei, 
subliniat 

că la a- 
mi.nă se 

un mare 
pe califi-

ordine 
---------------------- merită

faptul 
ț ceastă

| f accentB jf xfll I jfw carea și ridicarea IfjilXIX calificării
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drelor de condu
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------- ------ :------- re loc de muncă
— cerință pri

mordială a intensului proces de 
mecanizare a muncii din abataje".

Perseverența pe linia ridicării ni
velului tehnic al muncii în abatajele 
din Valea Jiului, eforturile stă
ruitoare depuse în fiecare mină 
pentru asigurarea în perspectivă a 
fronturilor de lucru necesare și creș
terea gradului de pregătire a oame
nilor conduc la obținerea unor ran
damente tot mai mari și, în 
mod firesc, la sporirea substanțială a 
producției de cărbune. Nu întîmplă- 
tor, in 11 luni ale anului, în Valea 
Jiului, prin extinderea susținerii me
talice în abataje, s-au ext is supli
mentar 336 000 tone de cărb .ne, față 
de planul întocmit în acest domeniu. 
Și dacă pornim de la cele relatate 
mai sus rezultă că minerii de la Vul
can, Uricani, Petrila, Lonea și Paro- 
șeni au extras împreună mai mult 
de 60 la sută din cantitatea totală 
de cărbune realizată suplimentar pe 
ansamblul Văii Jiului.

munci- 
pro- 
per- 
pro- 
ca-

Sabin IONESCU

rire și exploatare a pădurilor este 
însoțită de intense eforturi pentru 
organizarea superioară a producției 
și a muncii. în acest sens, re
ținem că în cadrul combinatului 
au fost organizate trei parche
te model, cu procesul tehnolo
gic complet mecanizat, unde, con
comitent cu folosirea mai deplină a 
materialului lemnos, productivitatea 
muncii este superioară — cu pes
te 25 la sută — fată de ni
velul atins pe ansamblul unităților 
de exploatare. De asemenea, plat
forma de preindustrializare Hodoșa. 
amenajată pe baza unui studiu 
elaborat de compartimentul de spe
cialitate din combinat, este conside
rată ca formă model pe județ. Efi
ciente se anunță a fi și lucrările de 
modernizare și mecanizare a produc
ției din celelalte unități ale combi
natului.

Desigur, ancheta noastră a relevat 
numai citeva secvențe din activita
tea rodnică a colectivului de la 
Combinatul de exploatare și prelu
crare a lemnului din Toplița. semni
ficative insă pentru hotărirea cu 
care se acționează în această unitate 
industrială pentru valorificarea su
perioară a resurselor de material 
lemnos, pentru .creșterea continuă a 
eficienței economice.

Ilie ȘTEFAN 
I. D. KISS

Rezultate, experiențe, precizări din

JUDEJE CU PLANUL 

anual Îndeplinit
BIHOR:

La temelia ciștigului de timp, 
ordinea și disciplina in muncă

• Peste sarcina stabilită un spor de pro
ductivitate de 6,8 la sută • Noi produse, 
noi sortimente în fabricația de serie 

• Anul 1977 - temeinic pregătit
Pînă la finele acestui an, oamenii 

muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități — din județul Bi
hor vor realiza o producție-marfă 
suplimentară de aproape 600 mili
oane lei. Cum, pe ce căi ? în pri
mul rind, așa cum se arată în tele
grama adresată C.C al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca ur
mare a îndeplinirii înainte de termen 
a planului anual la producția-marfă. 
Trecind succint în revistă principalele 
produse ce vor fi livrate în plus 
economici naționale în acest an — 
38 000 tone de cărbune, 9 000 tone de 
alumină calcinată, 3 317 tone de țiței, 
20 000 tone de ciment, mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor insumind 
8 milioane lei, mobilier în valoare de 
7 milioane lei, confecții de peste 100 
milioane lei — se desprinde elocvent, 
prin varietatea lor, contribuția activă 
și substanțială adusă în întrecerea so
cialistă de toate ramurile economica 
reprezentative pentru industria biho- 
reană. Este grăitor, de altfel, faptul 
că dintre cele 25 de întreprinderi in
dustriale care au realizat mai repede 
sarcinile anuale de plan fac parte în
treprinderea mecanică, uzina „înfră
țirea". I.F.E.T. din Oradea, între
prinderea minieră Voivozi, Grupul 
întreprinderilor de industrie locală 
și industria orașului Marghita, cu o 
mențiune specială pentru întreprin
derea de confecții din localitate.

Dintre multiplele elemente care 
definesc rodnicia eforturilor hotărîte 
și pline de abnegație ale oamenilor 
muncii bihoreni, două rețin în mod 
deosebit atenția : ritmul de creștere 
a producției industriale — peste 12 la 
sută — și sporul obținut la sarcina 
de creștere a productivității muncii
— cu 6,8 la sută mai mult decît in
dicele planificat.

— Obiectivul principal urmărit de 
comitetul județean de partid, de or
ganizațiile de partid din întreprinderi
— ne-a spus tovarășul Ion Ciucu, se
cretar al comitetului județean de 
partid — a constat în organizarea te
meinică, științifică, a procesului de 
producție. în realizarea cu înaltă rit
micitate, lună de lună, a sarcinilor de 
plan. De mare importanță în activi
tatea noastră s-au dovedit eforturile 
jnșistente, finalizate la timp, pentru
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COVASNA:

Ritmicitate și bună organizure
• Față de anul trecut, producția industri
ală a sporit cu 17,8 la sută • Importante 
producții suplimentare • Fermentul 
autodepășirii: inițiativele muncitorești
Vineri, 17 decembrie a.c., oamenii 

muncii din industria județului Co- 
vasna au anunțat îndeplinirea pla
nului anual la producția globală și 
marfă. Raportînd conducerii partidu
lui un asemenea succes, colectivele 
de muncă din județ demonstrează 
hotărîrea lor fermă de a înscrie din 
nou Covasna pe un loc de frunte în 
întrecerea socialistă. Din nou, pen
tru că în perioada 1971—1975, după 
cum se știe, datorită hărniciei oame
nilor muncii, județul a ocupat locul I 
în marea întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea înainte de termen a cin
cinalului, fapt pentru care a fost 
distins cu Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I. în
deplinirea cu 14 zile în avans a pla
nului anual pe ansamblul județului 
trebuie judecată și prin ..prisma sar
cinilor deosebite care stau în fața 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri. In actualul cincinal, produc
ția industrială a județului urmează 
să crească de peste trei ori atît prin 
darea în funcțiune a unor noi și im
portante capacități industriale, cît și 
prin mai buna utilizare a potenția
lului material și uman existent. Iată 
cîteva din elementele care au con
tribuit decisiv la obținerea succesu
lui amintit, prezentate de tovarășul 
Drunek Zoltăn, secretar al comitetu
lui județean de partid :

— Ritmicitatea în îndeplinirea pre
vederilor, in majoritatea întreprinde
rilor din județ, a reprezentat cheia de 
boltă a bunelor rezultate. De ase
menea, pe primul plan al preocupă
rilor s-au situat acțiunile privind 
pregătirea și ridicarea nivelului cali
ficării forței de muncă, îmbunătăți
rea indicilor de utilizare a capacită
ților de producție, organizarea supe
rioară a producției și a muncii, pre
cum și asigurarea tuturor condițiilor 
pentru respectarea termenelor sau 
devansarea intrării în funcțiune a 
noilor investiții industriale. Impor
tant este și faptul că, din producția 
suplimentară de 171 milioane lei, 
care se va realiza pină la finele a- 
cestui an, aproape 86 la sută se va 
obține pe seama creșterii producti
vității muncii.

Hărnicia, priceperea și dăruirea

Prin forte proprii
Pe baza unor programe concrete, 

elaborate de specialiștii din unită
țile industriale de pe raza județelor 
Argeș. Olt și Vilcea. au fost asimi
late și introduse în fabricația de se
rie a acestui an peste 2 200 de uti
laje. subansamble, aparate de mă
sură și control și piese de schimb. 
Concepute și realizate atit cu forte 
proprii de către muncitorii, ingine
rii și tehnicienii fiecărei întreprin
deri în parte, cît și prin cooperare, 
noile produse au contribuit la dimi
nuarea cu peste 30 milioane lei va

buna pregătire a producției, a fie
cărui loc de muncă, precum și preo
cuparea permanentă pentru utiliza
rea superioară a capacităților de 
producție, ridicarea calificării profe
sionale și întronarea pretutindeni a 
unui climat de ordine și disciplină 
desăvirșite în producție.

Aceste premise solide au deschis o 
largă perspectivă pentru afirmarea 
puternică a activității creatoare a oa
menilor muncii bihoreni, legate de 
promovarea progresului tehnic, îm
bunătățirea calității și creșterea com
petitivității produselor, asimilarea 
permanentă a unor tehnologii ș.a. 
Iată citeva argumente grăitoare :

o La uzina „înfrățirea" Oradea, 
interesul major pentru asimilarea 
de noi produse, modernizarea celor 
existente și reducerea importurilor 
la o serie de mașini și utilaje 
s-au concretizat in introducerea supli
mentară in fabricație a 46 repere de 
tipul axelor și roților dințate, 9 tipo- 
dimensiuni de elemente tipizate, 
multe dintre ele cu termene scadente 
în anul viitor.
• La întreprinderea de blănărie 

„1 Mai" din Oradea, depășirii cu 10 
la sută a sarcinilor Ia producția 
globală și marfă i se adaugă calita
tea ireproșabilă a produselor livrata, 
apreciate cu „foarte bine" de nu
meroșii beneficiari.

• La întreprinderea de confecții 
din Marghita, planul de export a fost 
depășit cu peste 500 000 lei valută.

Eforturile notabile pentru înche
ierea cu succes a acestui an sînt du
blate de atenția cu care este privită 
pregătirea temeinică a producției 
anului viitor, oare va însuma aproape 
17 miliarde lei, cu 1,8 miliarde lei 
mai mult comparativ cu 1976. Re
cent. pe baza sarcinilor trasate de 
cel de-al XI-Iea Congres al partidu
lui și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C, al 
P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. au 
fost adoptate programe speciale 
de măsuri privind organizarea pro
ducției din anul 1977, reducerea 
cheltuielilor materiale.

Aurel MINEAȚĂ 
Cristian ANTONESCU

în muncă ale oamenilor muncii din 
județ — români și maghiari — sint 
atestate și de ritmul de 17,8 la sută, 
in care a crescut producția indus
trială a anului 1976 față de 1975, 
ritm sensibil superior celui planifi
cat. Acest prim pas hotărît către 
cota celor 10 miliarde lei producție 
industrială la sfirsitul cincinalului 
s-a făcut cu un înalt spirit gospodă
resc, acordindu-se o deosebită aten
ție laturilor calitative ale activității 
productive ; cele peste 55 009 tone 
combustibil convențional, 14,2 mili
oane kWh energie electrică și alte 
importante cantități de materii pri
me și materiale economisite duc la 
reducerea substanțială a costurilor, 
la sporirea eficienței economice.

Nu s-a uitat nici o clipă de către 
colectivele de unități, de organiza
țiile de partid din întreprinderile ju
dețului că fermentul viu al aulode- 
pășirii este cristalizat in inițiativele 
născute în întrecerea socialistă. 
„Autocontrolul calității", „Cel mai 
bine gospodărit șantier", „Să lucrăm 
o zi pe trimestru cu materiale și 
scule economisite", „Fiecare inginer 
și tehnician să rezolve în afara sar
cinilor de serviciu o problemă teh- 
nico-economică importantă" — iată 
inițiative care mobilizează puterea 
creatoare a unor colective de uni
tăți din județ.

Acestea sint imperative care se 
mențin în actualitate și în anul vii
tor, sarcinile ce revin celor ce mun
cesc in industria județului Covasna 
fiind, în continuare, deosebit de mo
bilizatoare. Producția-marfă indus
trială urmează să crească în 1977 
cu 26,6 la sută față de acest an, iar 
productivitatea muncii cu 8 Ia 
sută. Noul an economic este 
temeinic pregătit. Dovada ? Sta
diile avansate de execuție ale 
noilor obiective industriale care 
vor produce în 1977, dar și cele 9,4 
milioane lei, care reprezintă valoa
rea materiilor prime și materialelor 
propuse a se economisi prin redu
cerea consumurilor în anul viitor.

Herman ROSNER 
Dan CONSTANTIN

lută a cheltuielilor prevăzute inițial 
pentru procurarea lor din import. La 
întreprinderea de componente elec
tronice pasive din Curtea de Argeș, 
de pildă, au fost fabricate. între al
tele. mai multe tipuri de circuite in
tegrate și alte piese destinate echi
pării calculatoarelor, radioreceptoa
relor și televizoarelor, iar la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Rimnicu Vilcea au fost construite 
diferite utilaje pentru transportarea, 
secționarea și cojirea buștenilor.
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------- CUM VORBIM, ------  
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

în cadrul limbii comune, 
înțeleasă de toți, care ser
vește ca mijloc de comu
nicare întregii comunități 
lingvistice naționale, s-au 
constituit, in cursul vremii, 
și unele limbaje speciale, 
folosite de cercuri mai re- 
strînse. Acestea — aborda
te intr-un articol publicat 
anterior la această rubrică 
de acad. Al. Graur — sînt 
jargoanele, care au aparți
nut claselor posedante cos
mopolite, astăzi dispărute, 
precum și argourile sau 
limbajul închis, aproape 
secret, al declasaților și 
delincvenților.

Există însă limbaje spe
ciale care interesează de
plin societatea și lingvisti
ca, fiindcă sînt legate de 
activitatea productivă din 
diferite ramuri, de știința 
și tehnica epocii noastre, 
precum și limbajul disci
plinelor umaniste. Diferen
ța intre limba comună șl 
aceste limbaje speciale, 
profesionale, este numai în 
vocabular, celelalte aspec
te lingvistice, fonetica și 
sintaxa fiind la fel ca ale 
limbii comune. Un mate
matician, un fizician, un 
chimist sau un logician se 
exprimă după aceleași re
guli fonetice și gramatica
le ea toată lumea, dar vo
cabularul lui diferă aproa
pe total de al celorlalți 
specialiști și al limbii co
mune.

Problemele pe care le 
ridică, în lingvistică, lim
bajele speciale, științifice și 
tehnice sint : de unde și-a 
făurit limba română aces
te elemente speciale de vo
cabular, cit de numeroase 
sînt ele și cum s-au Înca
drat în structura limbii 
noastre, pentru a nu forma 
un corp străin față de lim
ba comună ?

★
Unul dintre cele mai ca

racteristice fenomene ale 
epocii noastre este realiza
rea, intr-un ritm fără 
precedent, a unui mare 
progres științific și tehnic 
în toate domeniile. Fiecare

națiune, mare sau mică, se 
străduiește să-și însușească 
cît mai mult din cuceririle 
științifice și tehnice con
temporane, pentru ca, prin 
ele, să-și ridice nivelul 
economic și cultural.

Terminologia științifică și 
tehnică în limba română a 
început să se formeze la 
sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea și începutul se
colului următor, printr-un 
proces complex, analizat cu 
competență de eruditul 
lingvist ieșean N. A. Ursu,

care a elaborat, sub condu
cerea acad. Remus Răduleț, 
„Lexiconul tehnic român" 
în 18 volume (ediția a II-a 
în 1956-1966), conținînd 90 
mii de termeni-titluri și 
38 mii termeni de referin
ță. Alte dicționare științi
fice. ca „Dicționar tehnic 
poliglot", „Dicționar de 
matematici generale", „Dic
ționar geomorfologic" sau 
„îndreptar de terminologie 
minieră", „Dicționar me
dical" — pentru a cita nu
mai cîteva dintre ele —

noțiunilor științei contem
porane.

★
Asimilarea noii termi

nologii științifice și tehni
ce din diferitele limbi străi
ne s-a făcut în limba ro
mână în mod predominant 
prin intermediul limbii 
franceze, datorită apropie
rii structurale dintre ele 
prin originea lor comună 
și, în parte, prin mijloace
le interne ale limbii româ
ne. Datorită acestor proce
dee, terminologia noastră

Limbaje speciale, 
științifice și tehnice

în lucrarea sa „Formarea 
terminologiei științifice ro
mânești" (București, 1961).

în prezent, limbajul știin
țific și tehnic românesc 
este deplin format în toa
te domeniile, el fiind capa
bil să exprime, fără mari 
dificultăți, toate noțiunile 
științei contemporane, și 
este în plină creștere dato
rită procesului de dezvol
tare a științei și tehnicii 
pe plan mondial, pe care 
România, prin politica de 
industrializare intensă de 
astăzi, și-1 însușește cu ra
piditate.

Pătrunderea noii termi
nologii tehnice nu este 
haotică, ci reglementată, 
pe cît posibil, prin activi
tatea a doi factori hotărî- 
tori : Comisia de standar
dizare, care, pe lingă asi
milarea de noi produse, se 
preocupă și de noi cuvinte 
capabile să le denumească, 
și Consilitil National al In
ginerilor și Tehnicienilor,

sînt mijloace de asimilare 
și de organizare a folosirii 
terminologiei mondiale in 
diferitele ramuri ale ști
inței.

în domeniul științelor so
ciale, procesul este asemă
nător. După asimilarea 
termenilor de către specia
liști, noile noțiuni au fost 
cuprinse în dicționare de 
specialitate, numeroase și 
foarte utile : „Dicționar 
politic", „Dicționar de eco
nomie politică", „Mic dic
ționar filozofic". „Dicționar 
pedagogic". „Dicționar de 
termeni literari" etc.

Există deci o preocupare 
susținută — prin specia
liști în materie și prin 
lingviști, cînd sînt consul
tați, pentru asimilarea, asi
gurarea și popularizarea 
terminologiei din științele 
abstracte, tehnice și socia
le — care face ca limba 
română să fie la nivelul 
oricărei limbi de cultură 
din lume în exprimarea

științifică și tehnică asimi
lată este unitară și fără as
pect străin, ea incadrîn- 
du-se în structura morfolo
gică și fonetică româneas
că. Puține cuvinte au as
pect străin, fiindcă au fost 
transmise direct din alte 
limbi străine, ca stres, 
marketing, manager, dis
pecer. felcer, ultimul fiind 
chiar în dispariție. La un 
moment dat. s-a folosit, 
după franceză, futurologie, 
dar acest barbarism a fost 
reoede înlocuit cu știința 
viitorului, mult mai firesc 
și pe înțelesul tuturor.

Făcînd recent o analiză 
statistică paralelă a termi
nologiei tehnice, științifice 
și din științele sociale după 
„Dicționarul tehnic poli
glot" și „Dicționarul enci
clopedic român", am con
statat, in ambele dicționa
re, că termenii împrumutați 
direct sau indirect din 
franceză și limbile roma
nice sau formați pe teren

românesc însumează 90 la 
sută, iar restul abia se ri
dică la 10 Ia sută sau ră- 
mîn sub acest procent.

Asimilarea predominant 
din franceză a terminolo
giei științifice și tehnice 
românești a făcut ca aceas
ta să aibă un aspect firesc 
românesc, la care se a- 
daugă flexibilitatea și ca
pacitatea limbii noastre de 
a crea, prin resurse proprii 
(derivare cu prefixe și su
fixe și compunere), cuvinte 
noi. Din acest motiv, a- 
ceastă terminologie se răs- 
pîndește ușor în mase, ne- 
maitiind atît de specială, 
cum a fost la început. Ter
meni ca satelit, energie nu
cleară, standardizare, opti
mizare, antibiotic, infarct, 
poluare fac parte din lim
bajul curent, iar ergono
mie, astronautică, biofizi
că, cu tot caracterul lor 
special, sînt înțeleși de 
toată lumea.

Datorită dezvoltării rapi
de și diversificate a econo
miei noastre, folosirea unei 
terminologii avansate este 
o necesitate curentă. Publi
cațiile periodice și dicțio
narele ajută intens aceas
tă operă de difuzare și 
culturalizare.

Considerațiile noastre a- 
supra situației terminolo
giei științifice, tehnice și 
umaniste din limba româ
nă impun, ca una din prin
cipalele concluzii, aceea că 
limba română contempo
rană dispune de o nume
roasă terminologie științi
fică, tehnică și umanistă, 
rezultat al capacității ei de 
a adapta neologisme și, tot
odată, de a crea cuvinte 
noi. Bogăția terminologiei 
științifice și tehnice româ
nești este o dovadă poziti
vă a dezvoltării limbii ro
mâne la nivelul cerințelor 
științei și tehnicii contem
porane și a strînsei legă
turi dintre cultură și limbă, 
cea dinții condiționînd și 
stimulînd dezvoltarea ce
leilalte.

D. MACREA

STUDENȚI Șl PROFESORI - 
inventatori și promotori 

ai progresului tehnic
Aspecte ale integrării învățămîntului cu producția 

și cercetarea la Politehnica din Iași
Este cunoscut faptul că insti

tutul politehnic pe care-l con
duceți a inițiat, ca urmare a 
sarcinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu in timpul vizitei 
din 31 iulie la Iași, acțiuni menite 
să adlncească integrarea, să asigure 
valorificarea superioară a resurse
lor științifice, economice si educa
tive. Perioada de la începutul anu
lui universitar permite formularea 
unor concluzii privind mai buna, 
sistematizare a obiectivelor urmă
rite. Ce opinii puteți formula in 
acest sens ?
— Fără intenția vreunei ierarhi

zări, de altfel neavenită în orizontul 
atît de complex al determinărilor 
universitare, avem în vedere îmbu
nătățirea de ansamblu a procesului 
de pregătire a specialiștilor prin per
fecționări aduse fiecăreia dintre 
componentele sale. Această relație 
exprimă pregnant caracterul siste
matic și, în genere, valoarea socială 
dobîndită de învățămîntul nostru su
perior de pe urma integrării : faptul 
că intervenția operată asupra siste
mului de practică, bunăoară, are con
secințe directe inclusiv asupra ori
zontului de cunoștințe teoretice, că 
activitatea catedrelor integrate pro
ducției determină implicit o eferves
cență a creației tehnîco-științifice; iar 
toate acestea comportă o puternică 
influență educativă asupra studenți
lor, atestă organicitatea procesului 
de învățămînt și, ca atare, imposibi
litatea răminerii in urmă a unui sec
tor față de altul în evoluția generală 
a integrării. De aceea, acoperirea 
mai bună de către invățămint a teh
nologiilor industriale, corelarea din
tre activitatea productivă a politeh
nici! noastre și a altor facultăți de 
chimie din țară, in vederea speciali
zării producției și evitării paralelis
melor, conlucrarea cu ministerele 
economice in vederea realizării in 
comun a unor produse de inaltă teh
nicitate, competitive pe piața interna
țională. reprezintă, în virtutea deter
minărilor de care vorbeam, tot atitea 
direcții de perfecționare ă activității 
de ansamblu a institutului nostru. A- 
ceastă concluzie are o deosebită va
loare practică : ea reclamă egala dis
tribuire a eforturilor în întregul cîmp 
al vieții universitare, excluderea 
muncii în asalt, a fugii după aspecte 
cantitative cu nesocotirea sau chiar 
în dauna calității, așadar exclude

formalismul de orice natură și sub 
orice... formă s-ar strecura el în ac
tivitatea noastră.

— tn virtutea concluziei de mai 
sus» ce acțiuni concrete s-au inițiat 
in ultima vreme pentru perfecțio
narea de ansamblu a activității uni
versitare 7
— în locul ultimei sintagme aș 

prefera pe cea de pregătire a viito
rilor specialiști, mai concretă șl deci 
mai ușor de evaluat. Tocmai în a- 
ceastă perspectivă s-au reanalizat 
cursurile de specialitate în sensul ac
centuării legăturii lor cu producția, 
atragerii mai intense a studenților la

Convorbire eu prof. univ. dr.
Mihaî GAFIȚEANU 

rectorul Institutului politehnic 
din lași

soluționarea problemelor concrete cu 
care se confruntă producția. S-au 
adus, de asemenea, perfecționări dis
ciplinelor de științe sociale, orientate 
acum și mai mult spre problematica 
specifică viitoarei activități a stu
denților. A fost adoptat un program 
cu o structură favorabilă practicii 
compacte și continue a studenților. 
Cu sprijinul comitetului județean de 
partid am reușit ca dintre cei 9 800 
studenți de la cursurile de zi peste 
8 000 să aibă locuri de muncă adec
vate programului lor de instruire. 
Desigur, nu întotdeauna obiectivele 
de lucru ale studenților au fost 
bine precizate, dar instituind un 
control mai riguros la fața locului din 
partea biroului senatului, a consi
liilor profesorale in care intră de 
drept și reprezentanți ai producției, 
deficiențele au fost in bună parte re
mediate. Cadrele didactice și studen
ții se află acum în miezul producției, 
contribuie nemijlocit la crearea de 
importante valori materiale. Drept 
urmare am reușit să devansăm in 
fiecare lună prevederile planului de 
integrare pe 1976 și, concomitent, să 
fundamentăm prevederile planului 
pe 1977, prevăzute a fi cu 15 Ia sută 
mai mari decit în acest an.

Solicitat să ne spună in ce măsură 
activitatea de proiectare a studenți
lor anilor IV și V, prin concepția și

modul ei de organizare, favorizează 
mult dorita SINTEZA intre valorile 
economice, tehnico-știintifice și in- 
strnetiv-educative, rectorul politeh
nicii ieșene a precizat că, beneficiind 
de sprijinul institutelor, centralelor 
industriale, ministerelor economice, 
s-a reușit, de asemenea, ca a- 
proape toți studenții anilor superiori 
să aibă locuri concrete în proiectare, 
fiind efectiv antrenați în elaborarea, 
unor teme de larg interes economic 
și științific S-au întîmpinat și aici 
greutăți. îndeosebi sub raportul în
drumării studenților, intrucît o parte 
din posturile catedrelor sînt încă va
cante. în această situație s-a recurs 
la cadrele didactice asociate, dar nici 
sprijinul lor nu s-a dovedit întot
deauna suficient. De aceea. în fiecare 
întreprindere au fost alcătuite colec
tive mixte, capabile să asigure îndru
marea multilaterală a studenților. S-a 
creat, implicit, o emulație din care 
toată lumea a avut de cîștigat. In
clusiv sub raportul creației tehnico- 
științifice, din moment ce numai in 
acest an au fost brevetate, în tară și 
străinătate, peste 50 de invenții ale 
institutului ieșean.

în prezent — a relatat în conti
nuare profesorul Mihai Gafițeanu — 
construim < 11 tipuri de aparate hre- 
vetate și 37 prototipuri de mașini și 
aparate cu înaltă tehnicitate. Credem 
că este elocvent faptul că dintre 
cele 200 teme de cercetare și proiec
tare 48 fac parte din planul de stat 
ca teme prioritare. Urmînd indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
potrivit căreia examenul de diplomă 
trebuie să aibă ca obiect o realizare 
practică, peste 1 600 teme ale proiec
telor de sfîrșit de studii elaborate 
în prezent de studenții Politehnicii 
din Iași au aplicabilitate directă în 
producție. Dar poate că cea mai im
portantă realizare a potențialului de 
creație al acestei instituții ide învă
țămînt este fantul că aproape jumă
tate din temele de cercetare ale po
litehnicii vizează nemijlocit Între
prinderile județului Iași. Beneficiind 
de sprijinul continuu și multilateral 
al unităților economice cu care co
laborăm — a încheiat interlocutorul 
nostru — înțelegem ca lor să le con- 
sacrăm o bună parte a posibilităților 
noastre de stimulare a progresului 
social-economio și tehnico-științifio.

Mihai IORDANESCU

---------- DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE ----------- LA ALBA IULIA

0 inițiativă promițătoare „Expresii agricole"? Noua casă de cultură a sindicatelor
Exemplul pozitiv dat 

de ziarul „Scînteia", 
prin crearea rubricii 
„Cum vorbim, cum 
scriem românește", 
este urmat și de zia
rul „Cronica sătmă- 
reană" din Satu Mare, 
care, în paginile sale, 
inseră, din cind în 
cind. rubrica „Cronica 
limbii române", avind 
același scop de a se
siza și corecta unele 
expresii eronat formu
late.

De pildă, într-un ar
ticol se critică stilul 
pedant, prețios, al u- 
nor texte concepute 
pentru a fi difuzate 
într-o masă largă de ci
titori și se dă următo
rul exemplu: „Pe par
celele cu expoziție 
sudică. în pantă, mai 
drenate, cu soiuri de 
anumită natură, vor

trebui să intre trac
toarele și mașinile a- 
gricole. Tot in scopul 
executării lucrărilor, 
imediat ce diminuează 
ploile, ar fi de dorit ca 
în căzui parcelelor 
mici sau în pantă să 
se acționeze, fără în- 
tîrziere, folosindu-se 
atelajele existente".

Pe bună dreptate, 
un asemenea text, cu 
un „limbaj doct, in
tr-un text scos din- 
tr-un sertar de specia
listul în agronomie, 
nu interesează pe ni
meni ; muncitorul a- 
gricol se simte depar
te de el. deși i se a- 
dresează direct" ; citi
torul din alte sectoare 
de muncă simte arti
ficiul tehnic, stilul 
standard, tehnic și. de
sigur, zimbește la con
strucțiile prețioase, sa

p. r. Popescu: „împăratul norilor"
în continuarea preocupărilor abor

date cu consecvență în întreaga sa 
proză — situarea întîmplărilor la 
confluenta a două lumi, una ago
nică, spasmodică, cealaltă nouă, vi
tală, proaspătă, dar încă neformală, 
un univers în curs de solidificare — 
romanul „împăratul norilor", tipărit 
în editura „Eminescu", ne apare, în 
raport cu lucrări anterioare ale scri
itorului, ca o realizare superioară, 
o lucrare densă, ca un roman al 
condamnării morale a particulelor de 
zgură socială și umană, cîndva aflate 
aproape de miezul incan
descent al revoluției, acum 
aruncate, de propriile tare 
și injustiții, la periferia so
cietății. Construit sub for
ma unei anchete juridi
ce inițiate de tînărul 
procuror Tică Dunărințu, cartea de
vine o uriașă fișă psihologică care 
obligă personajele să-și mărturi
sească viata, să umble prin amin
tire după faptele lor pentru a ajunge 
la adevăr.

Momentul destăinuirii, ales cu abi
litate de scriitor, este un caz tipic de 
acțiune-limită : în fața morții unei 
adolescente, toți cei din jurul dispă
rutei se supun unei necruțătoare au
toanalize. întreaga desfășurare ur
mărește mai puțin descoperirea făp
tașului, cît depistarea unor vini mai 
mari, în ordinea morală, a unui grup 
social trimis la marginea vieții de 
însăși dezvoltarea societății, care a 
știut să se lepede de cei agățați de 
poala revoluției. Unul din aceștia 
este și Moise, cel bănuit a fi con
tribuit hotărîtor la dispariția unui 
vechi militant comunist, Horia Dună- 
rințu. Pus intr-o situație existențială 
limită — moartea fiicei sale — Moise 
își cercetează întreaga viață pentru a 
ajunge la concluzia că a fost un ari

vante, ca : „parcele cu 
expoziție sudică" (de 
ce să scrie cum vor
besc toți : părți expuse 
la soare, însorite ?)“.

Un alt articol, inti
tulat „Clasa întîi". dis
cută probleme de or
tografie (și de pronun
ție) „nedisciplinată", 
căci — așa cum pre
cizează ziarul — „a- 
cesta este scopul ru
bricii noastre : pe 
cit ne stă în putin
ță să disciplinăm gra
fiile și pronunțiile a- 
berante".

Din cele arătate re
zultă participarea bi
nevenită a ziarului 
sătmărean la actuala 
acțiune inițiată pentru 
cultivarea limbii ro
mâne.
Prof. Constantin 
S1M1ONESCU

vist. că „niciodată n-a fost un ade
vărat revoluționar", iar acțiunea lui 
de îndepărtare a fostului coleg, Ho
ria Dunărințu, a făcut-o doar „din 
interes personal".

Analiza unor stări de fapte din 
trecut, reprobate cu tărie de parti
dul nostru, pune și mai clar în evi
dență natura politică și morală a ce
lor care n-au „trăit" revoluția, s-au 
slujit doar de ea pentru interesele 
lor egoiste. în această confrun
tare cu propria lor ființă, per
sonajele cărții se definesc pregnant.

își dezvăluie treptat carierismul, 
inaderenta la spiritul revoluționar, 
cupiditatea și egoismul. O întreagă 
galerie de personaje marcate de pe
cetea subumanului populează cu 
imaginea lor grotescă o carte din 
stirpea „Satyriconului". Este, astfel, 
înfierată o lume aflată iremediabil 
la periferia morală a societății, cu 
viața de cîrtiță care o condamnă la 
neființă, dar al cărei caracter peri
culos se mai manifestă încă : dova
dă, crima care emană din acest me
diu.

Lucrurile mărunte le inundă viața, 
limbajul colocvial le descoperă măr
ginirea, izolarea lor devine tot mai 
evidentă, deși agitația, o colcăială 
neîntreruptă, ar putea crea aparența 
unei existențe active. Personajele 
vorbesc foarte mult, vrute și nevrute 
— poate și dintr-o exagerată plăcere 
a autorului de a le asculta — dar 
dialogurile dovedesc mai degrabă 
un gol esențial, o desprindere a cu- 
vintului de semnificația lui. Acel

Odată eu dezvolta
rea agriculturii in sis
tem intensiv vorbim a 
și scriem tot mai mult, 
despre agricultură. 
Zilnic, in presă apar 
numeroase materiale 
pe teme agricole, dis
cuțiile oamenilor con
verg în special în 
campaniile agricole 
spre preocupările a- 
gricole. Din păcate, 
unele expresii folosite 
atît în scris, cît și o- 
ral suferă de prețio
zitate. cei care le fo
losesc dorind să fie cu 
orice preț pedanți.

Se folosește, de pil
dă, pompe de asper- 
siune, cind s-ar pu
tea spune mai pe ro
mânește pompe de 
stropit. Producțiile de 
lapte se raportează pe 

cap de vacă furajată 
in loc de pe vacă fu
rajată. Vorbim , și 
scriem frecvent despre 
rezervele hidrice din 
sol, cind ii avem pe 
românescul apă. Zi
cem canale de de
jecție, cînd il avem 
pe evacuare, mai de 
mult încetățenit in 
limba noastră. Nu 
mai vorbesc de mult 
folositul asolament 
(termen criptic) cînd 
există rotația culturi
lor. Multi folosesc pe 
eflorescentă, cind il 
avem pe înflorire (ro
mânesc și mai ușor). 
Fugim tot mai mult 
de grajd. Am devenit 
mai interesant!, chipu
rile. folosind adăpost 
de animale. Ba. mai 
mult, am auzit pe ci

imens dialog dintre Lilica șl Moise 
— protagoniștii acestei cărți — se 
dovedește a fi in realitate un mo
nolog. Personajele nu se mai ascultă, 
sau dacă se ascultă nu se înțeleg, 
incit comunicarea devine imposibilă.

Investigația autorului este dusă 
pină la limitele extreme. Toate po
sibilitățile sint luate în considerare 
nu pentru a justifica acte și fapte, 
ci pentru a explica resorturile inti
me care au declanșat și au menți
nut, un timp, vigoarea acestui me
canism. Verdictul, implicat acestei 

analize, este pe cît de clar, 
pe atît de optimist : aseme
nea indivizi aparțin trecu
tului, rolul lor s-a jucat de 
mult. Dar. in concepția au
torului, istoria este depozit 
de înțelepciune al omenirii, 

și faptele ei nu trebuie uitate.
De altfel, privirea autorului nu 

este numai satirică, cu tușe groase 
de umor negru, cu imprecații demne 
de pana lui Arghezi, cu acel dispreț 
implicat gestului de respingere sem
nificativă a faptelor și a unui mod 
de a gîndi, ci. deopotrivă, și drama
tică. cu accente subliniate tragic, 
adevărate elegii pentru cei dispăruți 
pe cimpul nobilei bătălii.

Dar forțele progresului, care au 
cîștigat bătălia, rămin încă în afara 
privirii scrutătoare a autorului. în 
carte ele au rolul mai mult simbolic 
al unui purtător de principii înalte, 
prea puțin implicat în sfera vieții 
sociale. Desigur, aici trebuie căutate 
unele limite ale cărții.

Văzut ca parte a întregului, roma
nul „împăratul norilor" adaugă încă 
o pagină importantă masivului epo
peic la care s-a angajat autorul.

Emil VAS1LESCU 

neva care spunea „au 
făcui toaleta mecanică 
a' vacii", in loc să fie 
mai concis : au țesă- 
lat. Frecvent apar ex
presii ca tasare in loc 
de presare, substițu- 
enți în loc de înlocui
tori, emaciat în loc 
de foarte slab, jugu
larea infecției pentru 
stingerea infecției etc.

Desigur, șirul ter
menilor folosiți în 
mod nejustificat în a- 
cest domeniu s-ar pu
tea lungi: îi transcriem 
doar pe aceștia, ple- 
dînd pentru simpli
tate în folosirea lim
bajului agricol româ
nesc^

Mihai MITEA
Cluj-Napoca
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PROGRAMUL I
8,30 Tot înainte !
9.20 Film serial pentru copii .
9,45 Pentru căminul dumneavoastră.

10,00 Viața satului.
11.45 Campionatele naționale de gim

nastică.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16,40 Documentar : R. P, Ungară.
16.50 Film serial : Din tainele mărilor.
17,4» Drum de glorii.
19,00 Micul ecran pentru cel mici.
19.30 Telejurnal.
20.00 Baladă pentru acest pămînl s
20,25 Film artistic : Darling Lily.
22,05 Pagini muzicale de mare popu

laritate.
22.35 Telejurnal.
22.45 Telesport. 

PROGRAMUL H
10,00—11,45 Matineu simfonic.
20,00 Ora melomanului.
21,00 Republicii — maturitatea tinereții 

noastre — reportaj.
21.20 Noblețea unei meserii.
21.30 Muzică populară.
21,55 Film serial : Kojak.

LUNI, 20 DECEMBRIE 1976 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune te limba maghiară.
19.00 Teleglob.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Viața economică.
21,00 Roman-foileton : ,,Cesar Blrotteau"
21.50 Antologie lirică.
22,10 Arte marțiale japoneze.
22.45 Telejurnal. 

PROGRAMUL n
17.00 Telex.
17,05 File de dicționar : Marlene Dietrich.
19,00 Muzică șl dans.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil .
20,25 Școala românească azi. Reportaj.
20.45 Seară muzicală la Clubul uzinelor 

„Republica" din Capitală.
21 30 Telex.
21.35 Telerama.
22,05 Concertul capodoperelor.

1 
® ci 
sg ■ •

în ultimii ani, municipiul Alba 
Iuiia a cunoscut profunde prefaceri 
înnoitoare. Străvechiul Apulum (in
trat în cel de-al treilea mileniu al 
existenței sale) este azi un puternic 
centru al industriei socialiste, în 
care au fost construite și date în 
folosința oamenilor muncii mii de 
apartamente, școli, creșe, grădinițe, 
magazine comerciale etc. De pil
dă, numai noul cartier Pla
toul romanilor, cu peste 6 000 de 
apartamente, dispune de impor
tante dotări social-culturale, între 
care spitalul județean, policlinica, 
două școli generale, cămine pentru 
nefamiliști cu 2 000 de locuri, 4 
creșe și cămine de copii și altele.

Noua zestre edilitară a munici
piului de la confluența Mureșului 
cu Ampoiul cuprinde și alte dotări 
care au ridicat gradul de urbani
zare ai așezării — hotelul turistic 
„Transilvania", un nou cinemato
graf, autogara de călători, maga
zinul „Central" etc. Se află în sta
dii avansate de execuție un nou 
cinematograf, un al doilea hotel tu
ristic, un centru de stomatologie. 
Valoarea lucrărilor edilitare execu
tate de cetățeni prin acțiuni vo- 
luntar-patriotice se ridică în acest 
an la aproape 80 milioane lei.

Ieri, sîmbătă, viața social-euitu- 
rală a municipiului Alba Iulia s-a

teatre
• Filarmonica ,.George Enescu* * 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic pentru elevii liceelor din Ca
pitală. Dirijor : Paul Staicu. So
list : Franz Metz — 11, Ciclul : 
„Talente românești pe meridiane
le lumii*.  Recital extraordinar 
susținut de laureați ai concursu
rilor internaționale, în cadrul 
Festivalului „Cîntarea României*  
— 20.

• Oglindă pentru Cristina : FES
TIVAL — 9,15; 11,30; 13,30; 16;
18,15: 20,30.
© Sclava iubirii : EFORIE — 10; 
12: 14; 16; 18; 20.
• Trei zile și trei nopți : CAPI

©• Opera Română : Bastien și Bas- 
tienne, La Serva Padrona — 11, 
Faust — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana —
10,30 Spune, inimioară, spune —
19,30. 

îmbogățit prin inaugurarea casei 
de cultură a sindicatelor, ampla
sată în centrul Platoului romaniiar. 
Construit din fondurile U.G.S.R., 
după un proiect original, noul edi
ficiu se remarcă printr-o arhitec
tură simplă, prin funcționalitate. E- 
dificiul dispune de o sală de spec
tacole cu 600 de locuri, o sală de 
conferințe cu 200 locuri, două ho
luri pentru expoziții, săli pentru 
cercuri de muzică, artă plastică, 
cineclub. foto, studierea limbilor 
străine. Cititorii au la dispoziție și 
o bibliotecă cu peste 80 000 volume, 
în vecinătatea clădirii se amena
jează un teatru în aer liber.

Casa de cultură a sindicatelor a 
fost inaugurată printr-un amplu 
spectacol, manifestare cuprinsă în 
cadrul Festivalului „Cîntarea 
României", la realizarea căruia 
și-au dat concursul formațiile .r- 
tistice de amatori ale noii institu
ții de cultură, artiști amatori din 
alte localități ale județului și an
samblul „Rapsodia română".

La festivitatea inaugurării au 
participat tovarășul George Homoș- 
tean, prim-secretar al Comitetului 
județean Alba al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al consi
liului popular județean, și tovarășa 
Cornelia Filipaș, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale

• Teatrul de comedie : • Noaptea 
la Madrid •— 10.30, Musafirul care 
n-a sunat Ia ușă — 19 30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Joc de pisici — 10. Ferma — 15. 
Ivanov — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 10, Noile 
suferințe ale tînărului „W*  —
19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 10 30. Vreți să jucați cu 
noi ? — 15, Nu sîntem îngeri —
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara*  (sala 
Magheru) : Lady X — 10.30, Nu 
am încredere în bărbați — 15, Ul
tima oră — 19 30. (sala Studio) : 
Carambol — 10; 15,30, Sizwe Bansl 
a murit —- 19.
•> Teatrul Giulești (la sala Giu
lești) : Scufița Roșie — 10. Carac
tere — 16. Hotel „Zodia gemeni
lor*  — 19,30. (la sala din oasajul 
Majestic) : Zamolxe — 19,30.

Foto : Ileana Torok
a Sindicatelor din România, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși cetă
țeni.

Cu prilejul inaugurării noului 
edificiu a fost trimisă o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, prin
tre altele : „Vă asigurăm, stimate 
tovarășe secretar general, că, încă 
de la inaugurare, noul lăcaș da 
cultură din Alba Iulia, prin în
treaga sa activitate, se va înscrie 
ca o prezență prestigioasă în ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României", va milita pentru făuri
rea omului nou, devotat patriei și 
partidului, îmbinînd armonios edu
cația comunistă cu dezvoltarea cul
turii și artei socialiste. Călăuziți 
neabătut de rodnica dumneavoastră 
activitate, pildă strălncitoare pen
tru noi toți, mobilizați de îndemnu
rile și sfaturile deosebit de pre
țioase pe care ni le-ați dat, cu pri
lejul recentei vizite de lucru des
fășurate pe meleagurile județului 
nostru, ne angajăm să dezvoltăm 
prin muncă și creație cultura ma
terială și spirituală a patriei, să 
înălțăm patria noastră scumpă pe 
noi culmi de progres și civilizație".

Ștefan D1NICA

• Teatru! evreiesc de stat: Evrei
ca din Toledo — 11, Lozul cel 
mare — 19,30.
• Teatrul satiric-muzica! „C. Tă
nase*  (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — h, E ne
maipomenit — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : La hanul cu cintece —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : Pinoc
chio — 10, Hocus-Pocus și-o gă
leată — 17, Subiectul aparține tu
turor — 20.
• Teatrul „Țăndărică*  (sala Aca
demiei) : Punguța cu doi bani — 
11, (sala Victoria) : Șoricelul șl 
păpușa — 10; 12.

Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 10; 16; 19,30.
• Studioul I.A.T.C. : Cei ce ne-au 
dat nume — 10,30, Mielul turbat 
— 19,38-.

cinema 
TOL — 8.45; n; 13,15; 15.45; 18,15; 
20,45, SCALA — 9.15, 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15. ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Mereu alături de tine : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20 30, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
& Șatra î PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18 15; 20,30.

• Doi oameni in oraș : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• A treia încercare î CENTRAL —
9,15; 11.30; 13 45; 16; 18,15; 29,30.
Or Floarea sălbatică : CASA FIL
MULUI — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Pinocchio : DOINA — 9,30; 11,30; 
15,30: 17,30.
• Spartacus : DOINA — 13,30; 20.

Tănase Scatiu j TIMPURI NOI 
— 9; 12; 16; 19. VIITORUL — 15,30;
19.

• întoarcerea panterei roz : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
O Nemuritorii : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

Expresul bulgărilor de zăpadă : 
BUZEȘTI — 9: 11,15; 13 30; 16;
18,15; 20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Expediția dispărută s EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19.
• Frățiorul : GLORIA — 9; 11,15; 

13,30; 16; 18.15; 20,30, MODERN — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30.
©< Doamna din Șhangliai — 9,45; 
11,45, Visul unei nopți de iarnă —-
18,30, Regina africană — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Haiducii lui Șaptecai : DACIA 
— 9: 11.15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• întoarcerea marelui blond : 
GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
©< Osînda : BUCEGI — 13,30; 17,45;
20.
• Darling Lili : COTROCENI — 
10; 13; 16; 19.

• Al șaptelea cartuș : UNIREA — 
16; 18; 20.
o Cei patru mușchetari : PACEA 
— 15,30; 17,45; 20.
O Jurnalul unui director de școa
lă : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 
20,15.
© Luptătorul din New Orleans : 
FERENTARI - 15,30; 18; 20.15.
o Ultima noapte a singurătății : 
CRÎNGAȘI — 17.
• Premiera: FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15, ARTA — 14: 16; 18; 20.

• Din zori în zori : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
Cr Bunicul și doi delincvenți mi
nori : VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ultimele zile ale verii : MO
ȘILOR — 16: 18; 20.
• Circ în circ : MUNCA — 15,45; 
19.
©> Ce! 13 de la Barletta : COS
MOS — 18; 20,15.
• Pisicile aristocrate : COSMOS 
— 15,30.

• Romanță pentru o coroană i 
VITAN — 16; 18; 20.
O*  Misiune pe Iantzî t RAHOVA 
16; 18; 20.
• Tom și Jerry : FLAMURA — t. 
O Salvo D’Acquisto : FLAMURA
— 11,15; 13.30: 15 45; 18; 20,15.

Momeala : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Diamante pe roți ; FLACARA
— 16; 18; 20.
o Program de desene animate : 
FLACARA - 14,30.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de sensibil la amabilele felicitări și la urările pe care Excelența 
Voastră mi le-a adresat cu prilejul Zilei independenței Finlandei, vă exprim 
vii mulțumiri.

La rindul meu, adresez cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru viitorul fericit al poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Adunare festivă consacrată împlinirii a 50 de ani 
de la apariția gazetei „Munkăselet"

împlinirea unei jumătăți de veac 
de la apariția gazetei „Munkăselet" 
(„Viața muncitoare"), organ săptămî- 
nal in limba maghiară al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
a fost marcată printr-o adunare festi
vă, care a avut loc sîmbătă diminea
ța la Combinatul Poligrafic Casa 
Scinteii.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Central al U G.S.R., ai pre
sei centrale și locale, colaboratori și 
corespondenți voluntari ai gazetei, ti
pografi.

Prin Decret prezidențial, cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de la a- 
pariție, gazetei „Munkăselet" i-a fost 
conferit Ordinul Muncii clasa I, pen
tru contribuția adusă la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Român 
de construire a societății socialiste și 
merite deosebite în întărirea unității 
și frăției tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România. 
Distincția a fost înmînată de tova
rășul Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., membru al Consiliu
lui de Stat, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R.

Din partea Consiliului Central al 
U.G.S.R., colectivul de muncă al ga
zetei a fost salutat apoi de Con
stantin Mindreanu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R. Au fost 
adresate, de asemenea, saluturi din 
partea Consiliului ziariștilor, gazete
lor „Munca" și „Falvak Dolgozâ 
Nepe", a corespondenților voluntari.

în încheiere s-a dat citire tele
gramei adresate de redacția ga

zetei sărbătorite Comitetului Cen
tral al P.C.R,, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Participanții la adunarea festivă își 
îndreaptă gîndurile plini de recunoș
tință către partid, către dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, asigurîndu-vă de 
atașamentul lor profund față de partid, 
față de politica sa marxist-leninistă, 
care își găsește expresia cea mai 
elocventă în progresul continuu al 
patriei noastre scumpe. Republica 
Socialistă România.

Făcînd parte integrantă din ma
rele colectiv al ziariștilor comuniști 
din țara noastră — se spune în te
legramă — înțelegem să ne dărui m 
și pe viitor întreaga noastră capaci
tate de muncă creatoare, pasiunea 
comunistă transpunerii în fapt a po
liticii partidului, a hotărîrilor isto
rice stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului, a indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, lu
crătorilor din presă, contribuind ac
tiv la fericirea marii familii a 
României socialiste.

Ne angajăm să facem totul pen
tru cauza partidului și a patriei, 
pentru întărirea frăției tuturor cetă
țenilor patriei noastre, indiferent de 
naționalitate, să lucrăm în așa fel 
incit gazeta noastră să-și aducă o 
contribuție din ce în ce mai mare la 
mobilizarea oamenilor muncii pen
tru a participa cu întreaga lor ca
pacitate. în mod creator, la opera de 
înflorire și propășire continuă a pa
triei noastre comune, Republica 
Socialistă România !

Tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al guvernului, 

a primit delegația de specialiști din industria 
constructoare de mașini din U. R. S. S.

Tovarășul Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit simbătă 
delegația de specialiști sovietici', 
condusă de Nikolai Nikolaevici Sliu- 
nikov, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care efec
tuează o vizită în tara noastră.

în cadrul convorbirii au fost anali
zate probleme privind cooperarea și 
specializarea în producția și tehno
logia construcțiilor de mașini. Cu 
acest prilej s-a subliniat, de ambele 
părți, faptul că potențialul economic 
al țărilor noastre, programele de dez
voltare în perspectivă asigură con
diții pentru extinderea conlucrării în 
industria constructoare de mașini și 
în alte domenii. Au fost examinate 
acțiunile concrete de cooperare și 
specializare în producția acestei im
portante ramuri industriale prevăzute 
pentru actualul cincinal, pentru pe
rioada 1981—1985 și în perspectivă, 
în acest scop, reprezentanții organe

lor de planificare a ramurii con
structoare de mașini din cele două 
țări vor elabora programe privind 
măsurile concrete de cooperare eco
nomică pornind de la tehnologie, fa
bricație și pînă la desfacerea produ
selor. în acest context, a fost subli
niată necesitatea intensificării și lăr
girii cooperării în producția de ma- 
șini-unelte grele, de utilaje tehnolo
gice pentru industriile metalurgică, 
chimică, energetică, petrolieră și a 
materialelor de construcții.

La convorbiri au participat tova
rășii Mihai Marinescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ion St. Ion. secre
tarul Consiliului de Miniștri, Ion 
Bucur, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, specialiști.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Tovarășul
Leonid llici Brejnev 
împlinește 70 de ani

Cronica
Primire Tovarășul Janos Fa- 

zekas, viceprim-ministru al guvernu
lui și ministrul comerțului interior, 
a primit delegația Ministerului Co
merțului și Aprovizionării din Repu
blica Democrată Germană, condusă 
de tovarășul Horst Illgen, adjunct al 
ministrului, care se află in țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat tovarășul Nico
lae Bozdog, prim adjunct al minis
trului comerțului interior.

A fost de față Hans Voss, amba
sadorul R.D.G. la București.

★
Sîmbătă a fost semnat Protocolul 

pentru anul 1977 privind schimburile 
de bunuri de consum dintre Minis
terul Comerțului Interior din Repu
blica Socialistă România și Ministe-

zilei
rul Comerțului și Aprovizionării din 
Republica Democrată Germană. în 
document se prevăd creșteri impor
tante ale volumului de schimburi, 
intr-un sortiment diversificat de 
mărfuri.

Ambasadorii în țara noas- 
țfq ai Republicii Populare Albania 
— Nisip Kați, Republicii Finlanda — 
Matti Hăkkănen, Suediei — Larserik 
Hedstrom, și Canadei — Elmo Thi
bault, au depus, sîmbătă, în cadrul 
unor ceremonii separate, coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Au fost de față reprezentanți ai 
Consiliului popular al municipiului 
București, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri superiori.
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CAMPIONATELE PE ECHIPE

UN FESTIVAL Al GIMNASTICII LA CLUJ-NAPOCA
Sala sporturilor din Ciuj-Napoca a 

fost suprasolicitată de numărul mare 
de spectatori care au ținut să fie 
martori la o prestigioasă manifestare 
sportivă : campionatele de gimnastică 
pe echipe și „Cupa României" la 
individual. Sîmbătă dimineața s-au 
desfășurat întrecerile pe echipe — 
masculin — înregistrindu-se urmă
toarele rezultate : Dinamo București
— 274,55 p.. Steaua București — 
272,20 p.. Liceul nr. 1 din București
— 259,70 p.. I.E.F.S. — 250,30 p..
Politehnica Cluj-Napoca — 246,35 p. 
întrecerile au demonstrat un progres 
al gimnasticii masculine, o luptă 
strinsă între echipele Dinamo și 
Steaua. îmbucurător este faptul că 
Dan Grecu și-a revenit după acciden
tul suferit, evoluînd la valoarea sa. 
Promițătoare a fost evoluția echipei 
Liceului nr. 1 din București și. din ca
drul acesteia, a tînărului Aurelian 
Georgescu.

După-amiază, s-au desfășurat în
trecerile feminine. Componentele lo
tului nostru olimpic și national s-au 
comportat bine, Teodora Ungureanu 
obținind cele mai mari note — la bîrnă

nota maximă — fiind frenetic aplau
dată de public. Bine s-au comportat 
Anca Grigoraș și Alina Goreac de la 
Dinamo București. O notă specială 
pentru Cristina Itu (Dinamo), care a 
cules și ea aplauze binemeritate și 
note mari. în ceea ce o privește pe 
Nadia Comăneci, ea a efectuat in 
ultima vreme un program redus de 
antrenament și n-a fost în plinătatea 
forțelor. Totuși, pentru a răspunde 
marelui interes manifestat de publi
cul clujean față de ea și pentru a-și 
ajuta propria echipă, Nadia Comă
neci a evoluat la sol și bîrnă.

Campionatul feminin a fost cîș- 
tigat de echipa cea mai omogenă 
— Dinamo București (186.8 puncte) ; 
pe locul secund s-a clasat echipa Li
ceului din orașul Gheorghe Ghcor- 
ghiu-Dej (184.1 p). iar pe cel de-al 
treilea — echipa C.S.M. Baia Mare 
(182,45 p), un rezultat foarte merito
riu pentru această tînără formație, 
aflată la prima ei participare la 
campionatele pe echipe.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteli"

BOX : B. C.
Sala Dinamo din Capitală a găz

duit aseară finala competiției pugi- 
listice pe echipe „Cupa F.R. Box" 
între formațiile Box Club Galați și 
Box Club Brăila. Victoria și trofeul 
pe anul acesta au revenit pugiliștilor 
din Galați, învingători cu 24—20. La 
categoria semigrea s-a înregistrat o 
mare surpriză, gălățeanul Constantin

Galați a cîștigat „Cupa federației"
Chiracu reușind să-l învingă prin 
abandon în repriza a doua pe Costi- 
că Dafinoiu. în limitele categoriei 
pană, Nicolae Butiseacă l-a întrecut 
prin ko tehnic in rundul 3 pe Gheor
ghe Roșea din Brăila, iar la categoria 
mijlocie gălățeanul Sandu Tirîlă a 
cîștigat prin abandon in repriza a 
3-a în fața brăileanului Ion Răducu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Handbal:

• în ziua a doua a turneului de 
tenis pentru „Cupa Challenge", care 
se desfășoară în aceste zile la Las 
Vegas (S.U.A.), Hie Năstase l-a în
trecut cu 6—3, 6—3 pe americanul 
Harold Solomon. în cealaltă partidă, 
australianul Rod Laver a reușit să-l 
învingă cu 4—6, 7—6, 7—5 pe tenis- 
manul spaniol Manuel Orantes, cîș- 
tigătorul recentului „Turneu al cam
pionilor".

• La Tucson (S.U.A.) a început 
meciul de tenis dintre echipele 
S.U.A. și Mexicului contînd pentru 
preliminariile „Cupei Davis" (zona 
nord-americană). După primele două 
partide de simplu, scorul este fa
vorabil cu 2—0 tenismanilor ameri
cani. Roscoe Tanner l-a întrecut cu 
7—5, 6—4, 6—4 pe Raul Ramirez, iar

Arthur Ashe a dispus cu 6—4, 6—4, 
6—4 de Roberto Chavez.

• La Katowice a început un con- '■> 
curs internațional de patinaj artis- 1 
tic, la care participă 50 de sportivi și 
sportive din Cehoslovacia, Iugo
slavia, România și Polonia.

în proba individuală masculină, 
după executarea figurilor impuse, 
conduce polonezul Grzegorz Glo- 
vanja, cu 20,48 puncte. Patinatorul 
român Atanasie Bulete se află pe 
locul al treilea, cu 19,20 puncte.

• Campionatul de fotbal al Bra
ziliei a fost cîștigat în acest an de 
echipa Porto Alegre. în finala com
petiției, fotbaliștii de la Porto Ale
gre au învins cu scorul de 2—0 (2—0) 
echipa Corinthians din Sao Paulo.

Astăzi, secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, tovarășul 
Leonid llici Brejnev, împlinește 70 de 
ani. După cum este cunoscut, în le
gătură cu această aniversare, condu
cerea partidului și statului nostru l-a 
felicitat călduros pe tovarășul L. I. 
Brejnev cu prilejul vizitei făcute 
recent în România, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conferindu-se secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., prin Decret prezi
dențial. ordinul ..Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I, cu 
eșarfă. „Vă felicit din toată inima 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntul rostit la cere
monia decorării — pentru înaltul 
ordin pe care am avut plăcerea 
să vi-1 înminez. ca un simbol al a- 
precierii deosebite pe care parti
dul și poporul nostru o dau contri
buției dumneavoastră la dezvoltarea 
colaborării și prieteniei dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, din
tre poporul român și popoarele U- 
niunii Sovietice, ca o expresie a 
prețuirii pe care o a- 
cordăm tradiționalelor ra
porturi de bună vecinătate, 
solidaritate și întrajutorare 
româno-sovietice".

în același sens, mesa
jul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în nu
mele Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de 
Stat, Guvernului Republi
cii Socialiste România și al 
său personal — mesaj ce 
se publică în pagina I a 
ziarului — exprimă tovară
șului L. I. Brejnev cele 
mai calde felicitări și urări 
de sănătate și fericire, 
reafirmînd, totodată, con
vingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare din
tre țările și partidele noas
tre vor cunoaște o dezvol
tare continuă, în interesul 
popoarelor român și sovie
tic, al cauzei socialismului 
și păcii în

Viața și 
rășului L. 
legate de 
Comunist al Uniunii Sovie
tice pentru dezvoltarea e- 
conomico-socialâ și înflo
rirea popoarelor U.R.S.S., 
pentru cauza păcii, socialis
mului și comunismului.

Născut într-o familie 
de muncitori metalurgiști, 
L. I. Brejnev a intrat, din 
fragedă tinerețe, în Uzina 
metalurgică din Dnepro- 
dzerjinsk, unde a lucrați:

transformări revoluționare, naționa' 
le și sociale, la 
portul mondial 
imprimat un curs 
ții internaționale, __________
colaborare. în aceste procese 
rol important au avut și au ță
rile socialiste, politica lor de pace 
și colaborare. în acest cadru, un 
aport remarcabil are activitatea 
internațională desfășurată de Uni
unea Sovietică, ale cărei iniția
tive și acțiuni îndreptate spre pro
movarea telurilor destinderii, păcii, 
colaborării și progresului în lume sînt 
legate de activitatea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
L. I. Brejnev.

Animați de profunde sentimente 
frățești, oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu sinceră bucurie 
și satisfacție înfăptuirile remarcabile 
ale popoarelor sovietice, sub con
ducerea P.C.U.S., cu convingerea 
fermă că aceste succese, realizările 
tuturor țârilor socialiste în făurirea 
noii orânduiri, politica lor externă de 
pace și colaborare intre state repre
zintă un aport de seamă la afirmarea

schimbări in ra
de forțe, care au 
nou evoluției vie- 
spre destindere și 

un

colaborarea româno-so- 
mai diverse domenii

Tragerea la sorți în cupele europene
Simbătă s-a efectuat, la Basel, tra

gerea la sorți a meciurilor din ca
drul sferturilor de finală ale com
petiției masculine de handbal „Cupa 
campionilor europeni". Echipa 
Steaua București va intilni (primul 
joc pe teren propriu) formația spa
niolă Calipsa Alicante. Iată și pro
gramul celorlalte partide : Ț.S.K.A. 
Moscova — If Ystads (Suedia); 
V.F.L. Gummersbach (R.F.G.) — 
Slask Wroclaw (Polonia) ; F.F.U.M. 
Fredericia (Danemarca) — Steaua 
roșie Bratislava.

în sferturile de finală ale „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI" LA

HANDBAL FEMININ, echipa Uni
versitatea Timișoara va juca in com
pania formației Radnicki Belgrad 
(primul joc in deplasare). Iată și 
celelalte întilniri : Vasas Budapesta— 
Spartak Kiev ; S. C. Leipzig — Start 
Bratislava și învingătoarea partidei 
Polisens Stockholm — Vestar Oslo 
cu formația olandeză Hellas din 
Haga.

Meciurile tur ale sferturilor de fi
nală din cupele europene la handbal 
se vor disputa între 21—27 ianuarie 
1977, iar cele retur între 4 și 10 fe
bruarie.

vremea
Ieri In țară : Vremea a continuat să 

se încălzească In toate regiunile țării. 
Cerul a fost variabil, mai mult noros 
în Oltenia. Vintul a suflat în general 
slab. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă Intre minus 3 grade la 
Joseni și 15 grade la Oravița și Lugoj. 
Pe alocuri, în sudul țării, în Transil
vania și izolat în Moldova, ceața a 
persistat. In București : Vremea a con
tinuat să se încălzească. Cerul a fost 
senin. Temporar s-a produs ceață. Vîn- 
tul a suflat slab. Temperatura maxi
mă a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 decembrie. In țară : Vremea se 
menține în general caldă. Cerul va fl 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
în vestul și nordul țării șl Izolate în 
rest. Vintul va sufla slab, pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul su
dic. Temperaturile minime vor fl cu
prinse Intre minus 2 și plus 8 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei, Iar maximele între 4 șl 12 grade, 
local mal ridicate. Pe alocuri, diminea
ța, se va produce ceață. In București : 
Vremea se menține caldă, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii slabe. 
Vînt slab, pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul sudic. Temperatura aeru
lui în creștere. Dimineața, ceață slabă.
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lume.
activitatea tova-
I. Brejnev sint 
lupta Partidului

Crimeea 
vietică în cele 
de activitate.

Relațiilor de 
re dintre cele . ...
popoare le-au deschis noi orizonturi, 
de ample dimensiuni, convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul L. I. Brejnev, prilejuite 
de vizita de prietenie în tara noastră 
a secretarului general al C.C. ai 
P.C.U.S.. tovarășul L. I. Brejnev. 
Prin întreaga sa desfășurare, prin 
amploarea schimbului de vederi, 
prin semnificația profundă a înțele
gerilor stabilite, noul dialog la cel 
mai înalt nivel a înscris un moment 
remarcabil in analele legăturilor 
româno-sovietice, mareînd o etapă 
nouă în amplificarea colaborării pe 
tărim economic, în știință și tehnică, 
cultură și artă, in intensificarea 
schimburilor de experiență privind 
construcția socialismului și comu
nismului, în adincirea conlucrării pe 
planul vieții internaționale. Re
zultatele bogate ale vizitei și-au 
găsit oglindire în „Declarația pri

vind dezvoltarea continuă 
a colaborării și prieteniei 
frățești între P.C.R. și 
P.C.U.S., intre România și 
Uniunea Sovietică". Se 
poate spune că evoluția 
raporturilor româno-sovie
tice demonstrează cît de 
fertile sînt relațiile baza
te pe principiile mar- 
xism-leninismului, ale res
pectului independenței și 
suveranității, egalității in 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avanta
jului reciproc, pe stima re
ciprocă, solidaritatea in
ternațională și întrajuto
rarea tovărășească. Tocmai 
prin asemenea relații, me
nite să constituie un 
exemplu de cooperare în
tre state, socialismul își 
afirmă și mai puternic in
fluența pe arena mondială.

Exprimând satisfacția 
pentru rezultatele dialogu
lui la nivel înalt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subli
nia: „Apreciem mult rezul
tatele vizitei dumneavoas
tră in România, tovarășe 
Brejnev, roadele convorbi
rilor pe care le-am avut în 
spirit de înțelegere, stimă 
și respect reciproc și con
siderăm că rezultatele Ia 
care am ajuns, Declarația 
comună pe care am sem
nat-o deschid noi și largi 
perspective intensificării 
colaborării pe multiple 
planuri între România și 
Sovietică, intre partidele

prietenie și colabora- 
două partide, țări și

(Urmare din pag. I)
măsuri adoptat de plenara C.C. al 
P.C.R. în mod deosebit s-au impus 
atenției acțiunile prilejuite de Festi
valul național al educației și culturii 
socialiste „Cintarea României". Ca 
într-o adevărată sărbătoare a artei 
destinate maselor celor mai largi, pe 
întreg cuprinsul tării și-au dat întil- 
nire pe scenele caselor de cultură, 
cluburilor și căminelor culturale sute 
și mii de artiști amatori și profesio
niști, spectacolele fazei de masă a 
festivalului constituind o expresivă 
materializare a concepției revoluțio
nare asupra rolului activității politi- 
co-ideologice și cultural-educative în 
societatea noastră, a politicii cultu
rale larg democratice a partidului.

Sub semnul Festivalului „Cintarea 
României" s-a inscris și ampla ma
nifestare artistică de la Iași consa
crată sărbătoririi a 160 de ani de 
activitate teatrală in limba română, 
sărbătorire ce a prilejuit un solemn 
angajament al slujitorilor scenei ro
mânești de a contribui, cu eforturi 
sporite, la făurirea omului nou, de a 
îndeplini cu dăruire sarcinile trasate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice și al cul
turii socialiste, cit și in mesajul vi
brant adresat „Naționalului" ieșean.

Constantele unei 
politici constructive
Săptămina care se încheie a fost 

marcată, ca și cele precedente, de 
numeroase fapte și acțiuni care 
ilustrează activitatea intensă desfă
șurată de partidul și statul nostru pe 
plan international, în concordantă cu 
orientările și principiile stabilite de 
Congresul al XI-lea.

Preocuparea pentru adincîrca re
lațiilor cu toate statele socialiste — 
constantă esențială a politicii noas
tre externe — se materializează in 
amplificarea schimburilor de dele
gații, a contactelor reciproce, a în- 
tîlnirilor prietenești, în acest context 
se înscrie plecarea tovarășului 
Nioolae Ceaușescu la Moscova, cu

prilejul manifestărilor legate de cea 
de-a 70-a aniversare a tovarășului 
L. I. Brejnev, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. în același sens, s-au 
înscris ca momente remarcabile pri
mirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegației de prietenie 
a poporului chinez, ca și primirea 
de către președintele C.C. al P.C. 
Chinez, tovarășul Hua Kuo-fen, a de
legației de partid și guvernamentale 
române în R. P. Chineză. Schimbul de 
calde mesaje de prietenie între cel 
doi conducători de partid și de stat,

dului nostru de extindere a rapor
turilor cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, hotărirea de a mi
lita în continuare pentru realizarea 
unei unități noi în mișcarea comu
nistă, pe baza egalității, autonomiei 
și respectului fiecărui partid de a-șî 
elabora de sine stătător linia poli
tică, pentru adincirea continuă a le
găturilor de colaborare cu toate for
țele progresiste, antiimperlaliste.

Solidaritatea poporului nostru cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
noile state apărute pe ruinele colo-
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atmosfera de cordialitate ce a carac
terizat aceste intîlniri, ca și întreaga 
desfășurare a vizitelor au dat ex
presie raporturilor de prietenie și 
solidaritate activă dintre țările și 
popoarele noastre, dorinței comune 
de a extinde colaborarea pe toate 
planurile.

Participarea delegației P.C.R. Ia 
lucrările Congresului Celor ce Mun
cesc din Vietnam — primul în con
dițiile victoriei împotriva agresiunii 
imperialiste și ale constituirii sta
tului unificat, liber. Republica So
cialistă Vietnam — a prilejuit evo
carea relațiilor de strinsă solidaritate 
româno-vietnameze, atit de preg
nant manifestată în anii războ
iului, cît și după încheierea lui, 
precum șt a voinței de a dez
volta continuu colaborarea, în in
teresul construcției socialiste în 
ambele țări, al cauzei noastre co
mune. Totodată, saluturile adresate 
de Comitetul Central al P.C.R. — 
prin mesaje sau prin reprezentanți 
— partidului A.K.E.L. din Cipru cu 
prilejul celei de-a 50-a aniversări, 
congreselor partidelor comuniste din 
Guadelupa. San Marino. Israel au 
exprimat poziția neabătută a parti-

nialismului s-a bucurat de o înaltă 
apreciere din partea președintelui 
Agostinho Netlo, în cursul întreve
derii cu reprezentantul P.C.R., la 
festivitățile ocazionate de a XX-a 
aniversare a creării Mișcării pentru 
Eliberarea Angolei.

Expresie a politicii de dezvoltare 
a relațiilor cu toate țările, fără deo
sebire de orînduire socială, vizita 
primului ministru român în Franța, 
desfășurată în cadrul fertil creat de 
convorbirile dintre președinții Româ
niei și Franței, s-au încheiat cu 
bune rezultate atit pentru accen
tuarea cursului ascendent al relațiilor 
bilaterale pe multiple planuri, cît și 
pentru conlucrarea în interesul secu
rității europene — așa cum se arată 
in comentariul consacrat special a- 
cestei vizite (ce se publică in pagina 
a 6-a a ziarului).

Pentru noi progrese 
pe calea destinderii
Hotărîrea Consiliului de Securitate 

de a prelungi cu șase luni manda

tul forțelor O.N.U. de menținere a 
păcii in Cipru este menită să favori
zeze reluarea negocierilor în vederea 
realizării unei reglementări politice 
a problemei cipriote. în cadrul dez
baterilor, desfășurate sub președin
ția reprezentantului român, a fost 
reafirmată poziția tării noastre în 
favoarea găsirii unei soluții care să 
asigure conviețuirea pașnică a celor 
două comunități într-un stat inde
pendent și suveran.

Dezbaterile de la O.N.U. cu pri
vire la situația din Orientul Mijlo
ciu și consultările care se desfășoară 
în prezent indică un larg consens 
internațional cu privire la necesita
tea reconvocării neintîrziate a Con
ferinței de pace de la Geneva. în 
această ordine de idei, comunicatul 
publicat la încheierea reuniunii de 
la Damasc a Consiliului Central al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei este comentat de observa
tori și de presa internațională ca 
fiind de natură să contureze posibi
lități noi spre o soluție negociată a 
conflictului din Orientul Apropiat.

Necesitatea de a se acționa pentru 
realizarea de progrese pe calea des
tinderii se bucură de o tot mai largă 
recunoaștere internațională — așa 
cum o arată, intre altele, și decla
rația guvernamentală prezentată în 
Bundestag, duoă formarea noului 
guvern al R.F.G. de cancelarul Hel
mut Schmidt, ca și de unele perso
nalități desemnate de președintele 
ales al S.U.A., J. Carter, pentru 
funcții în viitorul guvern american. 
Desigur, declarațiile în acest sens se 
cer continuate și consolidate prin 
fapte.

Ceea ce se poate spune cu certi
tudine este că niciodată n-a fost 
mai evidentă ca in condițiile actuale 
dorința popoarelor de a se depune 
eforturi pentru stingerea focarelor 
de Încordare, pentru consolidarea 
destinderii și securității internațio
nale — obiective pentru care țara 
noastră militează stăruitor.

Ioan ERHAN 
Ion FINTINARU
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mai întîj.- ca muncitor, apoi, după

. terminarea studiilor, ca inginer, 
7 Intrind în rindurile Comsomolu- 

lui și apoi ale Partidului Comu
nist, el se formează ca militant al 
partidului, îndeplinind cu cinste sar
cinile de tot mai mare răspundere 
încredințate de partid.

In anii agresiunii hitleriste, cînd 
Întregul popor sovietic, purtînd pe 
umerii săi greul războiului dus de 
coaliția antifascistă, s-a ridicat eroic 
la lupta pentru apărarea patriei, to
varășul L. I. Brejnev participă, în 
cadrul armatei operative, la luptele 
din Caucaz și Ucraina, iar apoi pen
tru eliberarea Poloniei, Cehoslovaciei 
și Ungariei, pină la victoria finală 
asupra Germaniei naziste.

După terminarea războiului, 
P.C.U.S. mobilizează poporul sovie
tic în vasta operă de refacere a eco
nomiei distruse de război, determi
nând un puternic avint constructiv, 
materializat prin remarcabile reali
zări in toate sectoarele de activitate. 
In funcțiile de mare răspundere pe 
care i le încredințează în această 
perioadă P.C.U.S. — conducerea unor 
organizații de partid regionale, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească, și prim-secretar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Kazahă, 
membru al Prezidiului și secre
tar al C.C. al P.C.U.S. — to
varășul Brejnev își afirmă pe larg 
capacitățile politico-organizatorice in 
domenii de activitate deosebit de 
importante ca valorificarea terenuri
lor virgine din Kazahstan, dezvol
tarea industriei grele, echiparea mo
dernă a forțelor armate sovietice, 
cercetarea Cosmosului.

Ca încununare a activității desfă
șurate, tovarășului Brejnev i se 
Încredințează cele mai înalte funcții: 
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. intre anii 1960— 
1964 și, începind din 1964, prim-secre
tar și secretar general al Comitetului 
Central al P.C.U.S., funcție pe care 
o deține și în prezent.

După cum se știe, sub conducerea 
P.C.U.S., a Comitetului Central, în 
frunte cu tovarășul L.I. Brejnev, oa
menii sovietici desfășoară 
eforturi în opera vastă de făurire a 
bazei tehnico-materiale a comunis
mului. Ca urmare. Uniunea Sovietică 
înfățișează în prezent 
mare stat socialist, cu un 
economic de prim rang, cu o indus
trie care 
producția mondială, cu creații una
nim recunoscute în sectoare de vîrf 
ale științei și tehnicii.

în lumea contemporană, lupta po
poarelor, a forțelor progresiste de 
pretutindeni a dus la profunde

neobosite

tabloul unui 
potențial

furnizează o cincime din

MOSCOVA

superiorității socialismului și creș
terea influenței sale. Ia accentuarea 
proceselor pozitive din lumea con- .' 
temporană, la Întărirea tuturor for
țelor antiimperialiste, democratice și 
progresiste, la înfăptuirea aspirațiilor 
înaintate ale umanității.

Aniversarea zilei de naștere a to
varășului L. I. Brejnev oferă prile
jul de a evoca încă o dată legăturile 
de trainică prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre partidele comu
niste, dintre popoarele României și 
Uniunii Sovietice, legături cu vechi 
și bogate tradiții, puternic stimulate 
de comunitatea de orînduire, de 
ideologie și de țeluri. Spre adînca 
satisfacție a ambelor popoare, conlu
crarea româno-sovietică, care se des
fășoară in cadrul favorabil creat de 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, înfățișează astăzi 
un bogat și multilateral tablou, ra
porturile în cele mai diferite domenii 
de activitate cunoscînd o continuă 
lărgire și diversificare. Pe plan eco
nomic, această evoluție rodnică iși 
găsește o concludentă expresie în 
faptul că Uniunea Sovietică consti
tuie cel mai important partener al 
țării noastre ; paralel cu creșterea 
neîntreruptă a schimburilor, o pon
dere tot mai însemnată revine 
formelor avansate de colaborare, cu 
eficiență ridicată, cum ar fi coope
rarea și specializarea în producție. 
Totodată, se dezvoltă amplu relații
le în cele mai diverse domenii ale 
științei șl tehnologiei, pe tărîmul 
culturii, artei, învățămîntului, devin 
tot mai frecvente schimburile de ex
periență și contactele pe linie de 
partid, a organizațiilor de masă și 
obștești. în același timp se întărește 
conlucrarea între cele două țări în 
domeniul vieții internaționale, în nu
mele țelurilor nobile ale păcii, des
tinderii și înțelegerii între națiuni.

în amplul și multilateralul proces 
de necontenită dezvoltare a conlu
crării româno-sovietice. rolul hotă- 
ritor revine relațiilor de solidaritate 
și colaborare tovărășească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, in a- 
cest cadru o importanță determinan
tă avind întîlnirile și contactele 
dintre secretarul general al P.C.R., 
tovarășul 
secretarul 
P.C.U.S.,
Brejnev. Desfășurîndu-se în spiritul 
prieteniei, stimei și respectului re
ciproc, aceste contacte au impulsio
nat puternic, de fiecare dată — asa 
cum atestă, de pildă, întîlnirile din 
vara acestui an, de la Berlin și din

Nicolae Ceaușescu, și 
general al C.C. al

tovarășul Leonid Hici

■4 ' ■ '
Uniunea ----------- , ___  r---------.
celor două țări, corespunzător in
tereselor popoarelor noastre, cauze» 
socialismului și păcii in întreaga 
lume". La rindul său, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., sintetizînd 
impresiile din cursul vizitei, arăta că 
„oamenii sovietici acordă o înaltă a- 
preciere minunatelor împliniri ale 
clasei muncitoare, țărănimii coopera
tiste și intelectualității din România, 
care, sub conducerea încercată a 
partidului comunist, au schimbat fața 
țării lor. Hotăririle celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, activitatea întregului vostru 
partid, in frunte cu conducătorul său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, duc țara 
spre noi culmi înalte ale construcției 
socialiste".

Bilanțul bogat al vizitei, însemnă
tatea deosebită a hotărîrilor adopta
te sînt reliefate pregnant prin depli
na aprobare și înaltele aprecieri ale 
forurilor conducătoare ale celor două 
partide — Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. și Biroul Politic al 
C.C. al P.C.U.S. — care au stabilit, 
totodată, ansambluri de măsuri prac
tice pentru traducerea în viață a în
țelegerilor convenite, pornind de la 
convingerea că aceasta slujește atit 
intereselor 
popoarelor 
socialismului 
cele două țări, cît și cauzei genera
le a socialismului și păcii în lume.

în acest spirit, partidul și statul 
nostru, poporul român își reafirmă 
hotărirea de a face totul pentru dez
voltarea și înflorirea continuă a prie
teniei româno-sovietice, preocupare 
statornică a întregii activități inter
naționale a României socialiste — 
pusă consecvent în slujba adîncirii 
colaborării și solidarității cu toate 
țările socialiste, cu partidele comu
niste și muncitorești, cu toate forțele 
democratice, progresiste, antiimpe- 
rialiste, în vederea 
rilor de progres și 
contemporane.

în această zi 
muniștii, poporul 
tovarășului L. I. Brejnev călduroase 
felicitări și urări de sănătate și viață 
îndelungată, succese in îndeplinirea 
înaltelor răspunderi ce-i revin in 
conducerea P.C.U.S., își exprimă tot
odată convingerea că prietenia fră
țească, solidaritatea și colaborarea 
multilaterală dintre P.C R. și P.C.U.S., 
dintre cele două țări și popoare se 
vor dezvolta și adînci necontenit, în 
interesul reciproc, precum și al uni
tății țărilor socialiste, al tuturor for
țelor democratice progresiste, antiim- 
perialiste, al cauzei comunismului și 
păcii in lume.

poporului 
sovietice, 

și comunismului in
român și 
construirii

împlinirii idealu- 
pace ale omenirii

aniversară, co- 
român, adresind

Cu prilejul sărbătoririi tovarășului LI. Brejnev
Cu prilejul celei de-a 70-a aniver

sări a tovarășului L. I. Brejnev, Co
mitetul Central al P.C.U.S.. Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. i-au 
adresat secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S. un mesaj de cordiale 
felicitări.

în mesaj se relevă contribuția adu
să de tovarășul L I. Brejnev in anii 
primelor cincinale la construirea so
cialismului și apoi la marea bătălie 
a popoarelor sovietice în Războiul 
pentru Apărarea Patriei împotriva 
agresiunii Germaniei hitleriste, pen
tru lichidarea fascismului. Mesajul 
subliniază meritele tovarășului Brej
nev in îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid, activitatea desfășu
rată în fruntea organizațiilor de

partid din diferite republici unionale 
și. ulterior, ca membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
ca președinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U R.S.S., pentru rezol
varea unor probleme de mare însem
nătate legate de dezvoltarea indus
triei grele, construcțiilor, agricultu
rii. intărirea capacității de apărare, 
organizarea cercetărilor științifice, 
consolidarea statului sovietic.

Mesajul relevă rolul remarcabil al 
tovarășului L. I. Brejnev, în funcția 
de înaltă răspundere de secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., în con
strucția socialismului și comunismu
lui in U.R.S.S., în vederea înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al XXV-lea 
al P.C.U.S., pentru progresul, bună
starea și fericirea popoarelor sovie

tice. Totodată, se subliniază aportul 
său la promovarea politicii externe a 
P.C.U.S. și a statului sovietic, in 
lupta pentru progres, pentru destin
dere și cooperare internațională, 
pentru pace și înțelegere între po
poare.

Cu același prilei. Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. i-a con
ferit încă o dată ordinul „Lenin" lui 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și, pentru a doua 
oară. „Steaua de Aur" de Erou al 
Uniunii Sovietice.

De asemenea. Prezidiul Sovietului 
Suprem a conferit tovarășului L. I. 
Brejnev o spadă de onoare, împo
dobită cu stema de aur a U.R.S.S.
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Bun venit președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Ungare, Lăzăr Gyorgy!
Miine sosește la București Lăzăr 

Gyorgy, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Un
gare, care, la invitația primului mi
nistru al. Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu, 
va face o vizită oficială de prietenie 
in tara noastră.

Tovarășul Lăzăr Gyorgy s-a năs
cut în anul 1924, într-o familie de 
muncitori. După absolvirea Școlii 
superioare industriale de stat, ince- 
pind din anul 1942, a lucrat pînă in 
1948 la o întreprindere din industria 
metalurgică.

In perioada 1953—1958 a fost di
rector general la Oficiul de stat al 
planificării, iar apoi a fost numit 
vicepreședinte al aceluiași oficiu. în 
această calitate, s-a ocupat mai ales 
de probleme privind investițiile, fi
nanțele și organizarea muncii, parti- 
cipind la dezvoltarea activității de 
planificare economică. A publicat nu
meroase lucrări în reviste teoretice 
despre problemele planificării eco
nomiei naționale.

In 1970 a fost numit ministru al 
muncii. Trei ani mai tîrziu, în iunie 
1973, este ales vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și numit, în ace
lași an, președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, înființat atunci, 
și președinte al Oficiului de stat al 
planificării.

Tovarășul Lăzăr Gyorgy este 
membru de partid din 1945. In no
iembrie 1970 este ales membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, iar din 
martie 1975, de la Congresul al XI- 
lea al partidului, este membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U.

La 15 mai 1975, Consiliul Prezi
dențial al Republicii Populare Un
gare i-a încredințat funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Este deputat în Adunarea de Stat 
a R.P. Ungare. Pentru meritele sale 
în activitatea desfășurată în impor
tantele funcții de partid și de stat 
deținute i-au fost conferite înalte 
distincții ungare.

Așa cum se știe, Partidul Comunist 
Român. Republica Socialistă Româ
nia pun pe prim plan, în activitatea 
externă amplificarea relațiilor de 
prietenie, solidaritate și conlucrare 
multilaterală cu toate țările socialis
te, în spiritul principiilor marxism-le- 
ninismului și solidarității internațio
nale, al respectului independenței și

Rezoluții ale Adunării Generale a O.N.U.
• în sprijinul cauzei drepte a popoarelor

agențiile de presă transmit:
din Zimbabwe și Namibia

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat vineri, prin consens, o rezo
luție privind CONVOCAREA UNEI 
CONFERINȚE INTERNAȚIONALE 
PENTRU SPRIJINIREA POPOARE
LOR ZIMBABWE ȘI DIN NAMIBIA. 
Reuniunea, care urmează să se- des
fășoare la Maputo, în Mozambic, în 
1977, are drept scop „mobilizarea 
sprijinului și asistenței întregii lumi 
pentru aceste popoare, în lupta lor 
pentru autodeterminare și indepen
dență", se arată în rezoluție.

Pe de altă parte, Adunarea Gene
rală a adoptat o rezoluție care con-

• Se preconizează crearea unui institut internațional 
pentru emanciparea femeii

Adunarea Generală a adoptat o re
zoluție care prevede crearea unul 
Institut internațional pentru eman
ciparea femeii. Documentul mențio
nat exprimă gratitudinea Adunării 
fată de propunerea Iranului de a 
găzdui acest institut, care va desfă
șura activități de cercetare și va 
pregăti cadre în acest domeniu. In
stitutul va trebui să acorde „o aten-

★
în cadrul Adunării Generale a 

O.N.U. a avut loc o ședință jubiliară 
specială consacrată aniversării îm
plinirii a 150 de ani de la Congresul 
din Panama, din anul 1826. Partici- 
panții au cinstit memoria lui Simon 
Bolivar, conducător din secolul trecut 
al luptei de eliberare duse de țările 
din America Latină împotriva doml-

Noi perspective relațiilor de colaborare 
româno-franceze

Relațiile de prietenie româno- 
franceze, stimulate de-a lungul is
toriei de afinitățile de origine lati
nă, de atașamentul celor două po
poare față de idealurile de libertate 
și independență, au dobindit, in 
ultimii ani. noi dimensiuni, materia- 
lizindu-se într-o rodnică cooperare. 
La această evoluție îmbucurătoare 
au contribuit. în mod hotărîtor, vi
zitele reciproce la cel mai înalt ni
vel, din 1968, la București, și 1970, la 
Paris, întîlnirea de la Helsinki, din 
vara anului trecut, dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Valery Giscard d’Estaing, fie
care asemenea important moment 
marcînd o nouă treaptă în evo
luția legăturilor multilaterale dintre 
România și Franța. Și se poate afir
ma cu deplin temei că, în spiritul 
orientărilor constructive stabilite la 
cel mai înalt nivel, relațiile româ
no-franceze cunosc de la an la an 
o continuă dezvoltare.

In acest cadru de bun augur s-a 
înscris și vizita întreprinsă in Franța 
da primul ministru al Guvernului 
român. Manea Mănescu. Primirea 
șefului guvernului român de către 
președintele Giscard d’Estaing, con
vorbirile oficiale cu primul ministru 
Raymond Barre au pus in evidentă 
voința politică a ambelor țări de a 
extinde in continuare conlucrarea 
reciproc avantajoasă, ca și existența 
premiselor necesare in acest scop. 
Deosebit de important este faptul 
că in ultimul timp s-a ajuns, prac
tic, la o echilibrare a balanței co
merciale, ceea ce deschide posibi
lități pentru a se realiza obiectivul 
stabilit în urmă cu un an — de a se 
dubla actualul volum de schimburi 
pînă în 1980 — hotărîre reafirmată 
în Comunicatul comun dat publici
tății la încheierea actualei vizite.

suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești. în acest 
context se dezvoltă continuu relațiile 
în domeniul politic, al colaborării și 
cooperării pe plan economic și în ce
lelalte sfere de activitate între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, un rol esențial in 
această direcție revenind întilnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Jănos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar.

Opinia publică 
exprimîndu-și i 
dezvoltarea 
colaborării 
România și 
porul român 
urează un călduros „bun venit 1“ to- 

din țara noastră, 
satisfacția față de 

mereu ascendentă a 
multilaterale dintre 

Ungaria, dintre po- 
și poporul ungar,

varășului Lăzăr Gyorgy, cu convin
gerea că vizita sa va contribui la 
amplificarea relațiilor bilaterale, 
în folosul construcției socialismului 
în ambele state, al cauzei păcii, în
țelegerii și cooperării în lume.

damnă în termeni energici orice co
laborare în domeniile nuclear și mi
litar cu guvernul rasist din Africa 
de Sud.

Botswana va cere o reuniune de 
urgeqță a Consiliului de Securitate 
în legătură cu actele de agresiune co
mise împotriva teritoriului său de 
forțele regimului rasist rhodesian, a 
anunțat la Gaberones, în parlament, 
vicepreședintele Botswanei, Quett 
Masire. Hotărîrea de a cere convo
carea Consiliului de Securitate a fost 
luată de președintele Botswanei, Se- 
retse Khama.

ție specială necesităților femeilor 
din țările în curs de dezvoltare și 
integrării lor in procesul de dez
voltare".

★
La propunerea grupului țărilor ne

aliniate, Adunarea Generală a adop
tat un document prevăzind crearea 
unei catedre pentru problemele miș
cării țărilor nealiniate.

★
nației coloniale, Adunarea Generală 
a adoptat o rezoluție, inițiată de un 
grup de țări latino-americane, în care 
este exprimată convingerea că teri
toriul panamez cuprins în zona Ca
nalului Panama va fi în scurt timp 
înapoiat de S.U.A. pentru a intra sub 
jurisdicția Republicii Panama.

Convorbirile au evidențiat, în ace
lași timp, incă o dată, că potențialul 
economic și tehnic de care dispun 
Franța și România, programele lor 
de perspectivă oferă mari posibili
tăți pentru amplificarea conlucrării 
între întreprinderi române și fran
ceze — in domenii devenite de acum 
tradiționale, cum ar fi construcția 
de automobile, aeronautica, chimia, 
electronica, informatica ș.a. — in
clusiv in terțe țări. Documentele 
semnate cu prilejul vizitei, ca și a- 
•cordurile și contractele încheiate în
tre întreprinderi române și franceze 
deschid în acest sens noi perspec
tive relațiilor de colaborare.

Pe de altă parte, înțelegerile in
tervenite privind extinderea coope
rării în domeniul educației, științei 
și culturii vor favoriza, fără îndoială, 
o și mai mare apropiere, vor con
tribui la strîngerea legăturilor de 
prietenie intre cele două popoare.

Dezvoltarea relațiilor româno-fran- 
ceze constituie, desigur, o eloc
ventă ilustrare a cursului nou ce-și 
croiește drum pe continentul euro
pean. In acest spirit, con
vorbirile de la Paris au evi
dențiat. pregnant preocupările pentru 
înfăptuirea integrală a principiilor 
și prevederilor înscrise — ca un tot 
unitar — în Actul final de la Hel
sinki. In virtutea unei asemenea 
preocupări, România și Franța și-au 
exprimat hotărîrea de a continua 
consultările reciproce și de a parti
cipa activ la pregătirea reuniunii de 
la Belgrad, programată pentru anul 
viitor, astfel încît aceasta să-și 
atingă obiectivele fixate de confe
rință.

Convorbirile de la Paris asupra 
problemelor actualității internațio
nale au conturat de altfel concluzia

HANOI

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC

DIN VIETNAM
HANOI 18 (Agerpres). — La Hanoi 

continuă lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam. Delegații exami
nează sarcinile din domeniul con
strucției socialiste, căile concrete de 
înfăptuire a politicii partidului în 
sfera producției materiale, în dome
niul tehnicii și al științei, precum 
și pe plan ideologic. Au luat cuvîn- 
tul Nguyen Duy Trinh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al partidului, 
ministrul afacerilor externe ; Nguyen

întîlnire prietenească
HANOI 18 (Agerpres). — Delega

ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care par
ticipă la lucrările Congresului Par
tidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, a avut o întîlnire prietenească 
cu tovarășul Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al gu
vernului. A luat parte, de aseme
nea, tovarășul Nguyen Lam, mem
bru al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, secretarul 
Comitetului de partid al orașului 
Hanoi.

OHIENTUL APROPIAT
• Declarațiile președintelui Siriei, Hafez El Assad • Intense 

contacte diplomatice în capitale ale țârilor arabe
Președintele Siriei, Hafez El As

sad, a sosit sîmbătă dimineață la 
Cairo, într-o vizită oficială, la invi
tația președintelui Egiptului, Anwar 
El Sadat, informează agenția France 
Presse, citind postul de radio Cairo.

Președintele Hafez El Assad a de
clarat, într-un interviu difuzat la 
Damasc, că în cadrul conferinței de 
la Geneva consacrată problemei 
Orientului Apropiat, Siria va urmări 
două obiective, și anume retragerea 
totală a Israelului din teritoriile ocu
pate în 1967 și recunoașterea dreptu
rilor poporului palestinean. Pe de 
altă parte, președintele sirian a ară
tat că preconizează formarea unei 
delegații arabe unice la această con
ferință, din care ’să facă parte Egiptul, 
Siria, Iordania și palestinenii.

Conferință. La Sofia a avut 
loc o conferință cu tema „Probleme 
teoretice și practice ale dezvoltării 
sociale reflectate în materialele con
greselor partidelor frățești ale țărilor 
socialiste", la care au participat re
prezentanți ai partidelor comuniste 
și muncitorești din Bulgaria. Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Tratatul de la Osimo, fi- 
xînd definitiv frontierele dintre Ita
lia și Iugoslavia în regiunea Triest, 
a fost ratificat vineri de Camera De- 
putaților, informează agenția France 
Presse. Anterior, Tratatul a fost ra
tificat și de către Senatul italian.

în comunicatul privind vl- 
zita în Marea Britanie a lui Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, se subli
niază că, în cursul convorbirilor, 
părțile și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea cooperării bilaterale. 
A fost semnat un număr de acorduri 
și înțelegeri care prevăd extinderea 
relațiilor economice bilaterale. în 
timpul vizitei s-a realizat și un util 
schimb de păreri în pbobleme in
ternaționale de interes reciproc. Pri
mul ministru al Angliei, James 
Callaghan, a acceptat invitația de a 
face o vizită oficială în Polonia.

In Uniunea Sovietică a
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-885", destinat con
tinuării cercetării spațiului extra
terestru.

că pentru soluționarea acestora este 
necesară dezvoltarea conlucrării in
tre toate statele lumii. Demne de re
marcat sînt în acest sens aprecierile 
comune cu privire la căile de con
solidare a destinderii internaționale, 
promovarea acestui proces impu- 
nind participarea, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor statelor la 
viata internațională, abolirea defini
tivă a politicii de forță în relațiile 
interstatale. Este știut că România, 
ca tară socialistă în curs de dezvol
tare, militează activ pentru instau
rarea unei noi ordini economice, în 
cadrul căreia să-și găsească rezol
vare problema atît de acută a sub
dezvoltării. Prezintă o certă semni
ficație în această privință faptul că 
Franța, țară puternic industrializată, 
consideră, — cum s-a relevat și în 
cursul actualelor convorbiri — că 
se impune o nouă ordine econo
mică, justă și echitabilă, de na
tură să favorizeze accelerarea dez
voltării țărilor rămase în urmă, 
în general progresul tuturor națiu
nilor, indiferent de orinduire, po
tențial sau grad de dezvoltare.

Căldurosul schimb de mesaje 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Valery 
Giscard d’Estaing. rezultatele rod
nice ale convorbirilor de la Paris 
îndreptățesc pe deplin aprecierea 
că relațiile de prietenie și colabo
rare româno-franceze beneficiază de 
bune auspicii pentru o continuă 
dezvoltare și înflorire. Iar aceasta 
este în folosul ambelor popoare, al 
securității și destinderii pe continen
tul european, al înțelegerii și păcii 
generale.

Dumitru ȚINU 

Thi Binh, ministrul vietnamez al 
educației ; Vo Nguyen Giap, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
partidului, ministrul apărării ; Van 
Tien Dung, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam. membru al Consiliului Apără
rii Naționale ; Nguyen Lam, secreta
rul Comitetului de partid Hanoi ; 
Nguyen Van Linh, secretarul Comi
tetului de partid al orașului Ho Și 
Min.

româno-vietnameză
Cu acest prilej, tovarășul Le 

Thanh Nghi a rugat să fie transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, din partea con
ducerii Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, a tovarășului Le Duan, 
cele mai bune urări și un cald salut 
tovărășesc. EI a adresat, totodată, 
mulțumiri pentru participarea dele
gației la congres, pentru conținutul 
mesajului transmis, subliniind că a- 
cestea constituie expresia bunelor 
relații dintre partidele, guvernele și 
popoarele celor două țări.

Regele Hussein al Iordaniei a so
sit sîmbătă într-o vizită oficială în 
Emiratele Arabe Unite.

Primul ministru al Libanului, Se
lim Al-Hoss, a plecat sîmbătă într-o 
vizită în Arabia Saudită. Anunțînd 
plecarea sa, postul de radio Beirut a 
menționat că premierul libanez va 
vizita, de asemenea, Kuweitul.

Colonelul libanez Ahmed al Hadj, 
comandantul Forțelor arabe de des
curajare, a părăsit sîmbătă Beirutul, 
îndreptindu-se spre Damasc. In ca
pitala Siriei, arată agenția France 
Presse, el va conferi cu oficialitățile 
țării-gazdă în legătură cu probleme 
privind misiunea Forțelor arabe de 
descurajare, din cadrul cărora fac 
parte și unități siriene.

Manifestație.In orașul Citta* 
nova din Calabria, sudul Italiei, a 
avut loc o manifestație de protest 
la care au luat parte peste 3 000 de 
persoane împotriva activităților Ma
fiei.

„Les Echos", principal coti
dian economic francez, consacră 
un număr recent României și 
relațiilor economice româno- 
franceze. „Cooperarea economi
că intre cele două țări — se 
subliniază in articolul de fond 
— se dovedește fructuoasă și 
comerțul bilateral este practic 
echilibrat". Un supliment de 6 
pagini conține un interviu cu 
tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului și minis
trul comerțului exterior si al 
cooperării economice internațio
nale, articolele : „Ce sint socie
tățile mixte", „Avantajele coo
perării in domeniul automobilu
lui", „Un atu major, moderni
zarea agriculturii", informații 
utile pentru reprezentanța cercu
rilor franceze de afaceri, foto
grafii.

Postul de radio Cairo în lim
ba arabă a difuzat o emisiune 
consacrată poeziei românești 
contemporane. Au fost recitate 
versuri reprezentative din crea
ția lui Tudor Arghezi, Zaharia 
Stancu și Marin Sorescu, în 
traducerea poetului egiptean 
Nabil Kassem. în cadrul emisi
unii au fost prezentate, totoda
tă, scurte date biograifice ale 
poeților români.

Convorbiri. Robert Mugabe, 
secretar general al Uniunii. Națio
nale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.) 
și conducător politic al Armatei 
Populare Zimbabwe (Z.I.P.A.), care 
efectuează o vizită oficială la Bel
grad, și-a încheiat convorbirile avute 
cu o delegație a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.). Cele două părți și-au 
exprimat satisfacția pentru rezulta
tele convorbirilor. A fost reafirmată 
hotărîrea U.S.P.M.I. și a tuturor ce
tățenilor iugoslavi de a sprijini în 
continuare lupta de eliberare a po
porului Zimbabwe.

ȘEDINȚE
La București a avut loc, între 14 

și 17 decembrie, cea de-a XV-a șe
dință a Consfătuirii reprezentanților 
țărilor membre ale C.A.E.R. pentru 
probleme juridice. Au fost examinate 
probleme legate de perfecționarea 
condițiilor juridice în vederea adîn- 
cirii cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre țările membre ale 
C.A.E.R. Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, de deplină înțelegere re
ciprocă și colaborare.

La Moscova a avut Ioc cea de-a 
V-a ședință a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul apro
vizionării tehnico-materiale. La șe
dință au luat parte delegațiile Bul
gariei. Cehoslovaciei, Cubei. R. D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, Româ
niei, Ungariei și U.R.S.S. Delega
ția română a fost condusă de Ma
xim Berghianu, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlu
lui gospodăririi fondurilor fixe, re
prezentantul părții române în comi
tet. Comitetul a examinat și conve
nit acțiuni de colaborare ale țărilor

ROMA

încheierea convorbirilor 
economice româno - italiene 

Premierul Giulio Andreotti 
l-a primit pe șeful delegației 

române
ROMA 18 (Agerpres). — între 14 

și 18 decembrie, la Roma s-au des
fășurat lucrările sesiunii a Vl-a a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-italiene de colaborare economică, 
industrială și tehnică. Delegația ro
mână a fost condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat pentru Prețuri, pre
ședintele părții române în comisie, 
iar delegația italiană de Luciano 
Radi, subsecretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe al Italiei, pre
ședintele părții italiene în comisie. 
S-a examinat, activitatea de colabo
rare și au fost convenite măsuri pen
tru dezvoltarea în continuare a re
lațiilor economice dintre cele două 
țări și s-a semnat protocolul sesiunii.

O atenție deosebită a fost acordată 
dezvoltării cooperării bilaterale în 
producție și pe terțe piețe. îndeosebi 
în domeniile industriei construcțiilor 
de mașini, chimiei, siderurgiei.

*
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Italiei, Giulio Andreotti, l-a 
primit pe președintele părții române 
în comisie. Premierul italian a apre
ciat în mod deosebit dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări, subli
niind contribuția deosebită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la evo
luția continuu ascendentă a acestor 
raporturi. Reafirmind dorința guver
nului italian de ă diversifica și lărgi 
colaborarea și cooperarea economică 
italo-română, premierul a evidențiat 
rezultatele pozitive ale lucrărilor Co
misiei mixte. La întîlnire a fost pre
zent ambasadorul țării noastre la 
Roma, Ion Mărgineanu.

A fost creat Fondul 
internațional pentru 
dezvoltare agricolă
Fondul internațional pentru dez

voltare agricolă, a cărui creare 
a fost recomandată de Confe
rința mondială a alimentației, din 
1974, este gata să funcționeze, 
întrucît a fost atinsă suma de 
1 miliard dolari fixată pentru intra
rea sa în vigoare — s-a anunțat ia 
Roma.

La Varșovia s_au Sncbeiat 
sîmbătă lucrările Seimului R. P. Po
lone. Organul suprem legislativ a a- 
probat planurile dezvoltării economiei 
naționale poloneze pe perioada 1976— 
1980 și pe anul 1977 și bugetul de stat 
pentru anul viitor.

Cooperare. La BeI®rad »avut 
loc prima sesiune a Comisiei mixte 
interguvernamentale de cooperare 
economică și tehnico-științifică bul- 
garo-iugoslavă. Părțile au constatat 
existența unor posibilități de dez
voltare a cooperării economice bila
terale, în primul rind, în domeniile 
construcțiilor de mașini, electronică, 
industriile chimică, ușoară, alimenta
ră și in alte sectoare economice.

Rsuniune. Pre?ed>ntele ales 
al S.U.A., Jimmy Carter, se va în- 
tilni, între 27 și 29 decembrie, cu 
membrii cabinetului său, a anunțat 
la Plains un purtător de cuvînt. El 
a precizat că reuniunea are drept 
scop pregătirea primelor decizii pe 
care Jimmy Carter le va lua după 
preluarea, la 20 ianuarie, a manda
tului prezidențial.

Misiunea „Viking" 
își reia activitatea

Cele patru sonde spațiale „Vi
king", două plasate pe suprafața 
planetei Marte, iar două pe or
bite in jurul acesteia, continuă 
să funcționeze in mod perfect, 
reluînd comunicațiile cu Terra, 
a anunțat un purtător de cu- 
vint al N.A.S.A. Transmisiile 
dintre Centrul spațial de la 
Pasadena si cele patru sonde 
sint foarte clare, a precizat 
purtătorul de cuvînt. Ele au 
fost întrerupte timp de aproa
pe o lună, ca urmare a trecerii 
„planetei roșii" în spatele Soa
relui.

Misiunea „Viking", începută 
vara trecută, intră in cea de-a 
doua sa perioadă, care trebuie 
să dureze 18 luni. Sondele au 
început deja să trimită spre 
Terra informațiile acumulate, 
în ordinatoarele cu care sint do
tate, în ultima lună, cind legă
turile au fost întrerupte.

Sondele continuă să studieze 
solul și atmosfera planetei.

c. A. E. R.
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
utilizării raționale și economicoase a 
resurselor materiale, precum și pro
punerile pentru programele speciale 
de colaborare pe termen lung. Tot
odată, au fost examinate și adop
tate raportul de activitate pe anul 
1976 și planul de lucru al comitetu
lui pe anul 1977.

în R.D.G. a avut Ioc ședința Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
standardizare, convenind acțiuni 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării în domeniul standardiză
rii; ședința a examinat rezultatele 
activității in problemele privind ca
litatea produselor, tehnica securității 
instalațiilor.

La Budapesta s-au desfășurat lu
crările celei de-a 45-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
metalurgia neferoasă, la care au luat 
parte delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. și Iugoslaviei, precum și, in 
calitate de observator, o delegație a 
R. S. Vietnam,

Ca urmare a presiunilor opiniei publice mondiale

A fost eliberat tovarășul Luis Corvalau, 
secretar general al Partidului Comunist 

din Chile
Agențiile internaționale de presă 

anunță că ieri a fost pus în li
bertate tovarășul Luis Corvalan, 
secretar general al Partidului Co
munist din Chile, deținut, din oc
tombrie 1973, în închisori și lagă
re din această țară. Tovarășul Luis 
Corvalan a plecat în U.R.S.S., unde 
i s-a oferit ospitalitate de către 
P.C.U.S. și guvernul sovietic.

Membrii partidului nostru, în
tregul popor român salută cu căl
dură eliberarea tovarășului Luis 
Corvalan, în care văd — așa cum 
se arăta în telegrama adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani 
— un conducător revoluționar 
încercat, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale care, în ciuda 
prigoanei și persecuțiilor, și-a con
sacrat cu consecvență și fermitate 
întreaga viață slujirii intereselor 
vitale ale clasei muncitoare și 
poporului chilian, înfăptuirii nobi
lelor idealuri ale socialismului și 
păcii în lume.

Punerea în libertate a tovară
șului Luis Corvalan constituie o 
victorie de seamă a forțelor de
mocratice, progresiste de pretu
tindeni, a mișcării antiimperia- 
liste, a opiniei publice internațio
nale, care s-au ridicat cu vigoa
re, pe toate meridianele, înfierînd 
persecuțiile dezlănțuite împotriva 
comuniștilor, socialiștilor și a altor 
militanți patrioți din Chile.

Este bine cunoscut că Partidul 
Comunist Român, întregul nostru

Reacții la hotărîrea
Președintele ales al Statelor Unite,

Jimmy Carter, a declarat, în legă
tură cu hotărîrea celor 11 state mem
bre ale O.P.E.C. de a majora pre
turile la petrol cu 10 la sută înce- 
pind de la 1 ianuarie 1977 și cu încă 
5 la sută de la 1 iulie 1977, că este 
prematur pentru a prevedea repercu
siunile acestor majorări asupra in
flației în lume. El a apreciat drept 
rezonabilă hotărîrea celorlalte două 
state membre ale O.P.E.C. — Arabia 
Saudită și Emiratele Arabe Unite — 
care au majorat prețurile la petrol 
numai cu cinci la sută.

Cheltuielile suplimentare ale Fran
ței pentru importurile sale de petrol 
în 1977 vor spori cu 6 miliarde franci, 
ca urmare a noii majorări a prețu
rilor, informează agenția France 
Presse.
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• ESTIMĂRI DEMO
GRAFICE. „Single-Year Popu
lation Estimates and Projection", 
cel de-al treilea studiu demografic 
al O.N.U. privind numărul popu
lației mondiale în prezent, precum 
și aprecieri asupra evoluției sale 
pe termen lung, pe regiuni și țări, 
a văzut de curînd lumina tiparu
lui. Studiul apreciază că in mo
mentul de față pe Terra trăiesc 
4 044 433 000 oameni, iar la sfîrșitul 
mileniului această cifră va fi de 
6 253 135 000. Pe țări, studiul face ur
mătoarele estimări : populația In
diei, care este de 628 608 000, în pre
zent, va atinge 1 059 429 000 ; popu
lația U.R.S.S. va spori de la 
257 591 000 la 315 027 000 ; cea a 
S.U.A. — de la 215 832 000 la 
264 430 000 ; Indonezia va atinge in 
anul 2000 237 507 000 locuitori față 
de 139 635 000 în prezent, iar Japo
nia, 132 929 000 în comparație cu 
112 482 000 în momentul de față.

• PREMIERĂ GEODE
ZICĂ ÎN UNGARIA.
observator geodezic telespațlal din 
Ungaria a fost inaugurat zilele a- 
cestea în localitatea Pene, situată 
la circa 50 de kilometri de Buda
pesta. Observatorul este dotat cu 
instrumente pentru observarea sa
teliților artificiali care evoluează 
în Cosmos, cu dispozitive de tele- 
măsură prevăzute cu laser, care 
permit să se stabilească cu exacti
tate în orice moment distanța între 
stația terestră și un satelit artifi
cial, precum și cu un ceas atomic 
cu rubidiu care indică ora cu pre
cizie de o milionime de secundă. 
Observatorul urmează să contribuie 
la rezolvarea unor importante 
probleme de geodezie și astrogeo- 
dezie.

© OMAGIU LUI PABLO 
CASALS. In memoria marelui 
violoncelist spaniol, Pablo Casals, 
la Montserrat, în Catalonia, regiu
nea sa natală, a fost ridicat un 
monument omagial. După cum se 
știe, fostele autorități franchiste au 
ignorat, decenii de-a rindul, pe ce
lebrul artist, datorită opiniilor pro
gresiste ale acestuia (Casals a pă
răsit, ■ de altfel, Spania, la încheie
rea războiului civil). Pentru a sub
linia universalitatea artei lui Ca
sals, la piciorul monumentului au 
fost depuse, în mod simbolic, să
culețe cu pămînt provenind din di
ferite regiuni ale Terrei. La cere
monie au fost prezenți văduva lui 
Casals, Martita Istomin, de aseme
nea violoncelistă reputată, precum 
și reprezentanți ai secretarului ge
neral al O.N.U. Cu această ocazie 
s-a anunțat că, în curînd, un bust 
al artistului va fi instalat la sediul 
Națiunilor Unite.

o PENTRU CA PĂDU
RILE SĂ NU AIBĂ DE SU
FERIT... „Această ilustrată a fost 
tipărită pe hîrtie obținută în urma 
reciclării hîrtiei vechi. Pentru con
fecționarea ilustratelor noastre nu 
s-a distrus nici măcar un singur 
copac". Acest anunț poate fi întîl- 
nit pe felicitările de sărbători tipă
rite de o companie din Chicago. 

popor au condamnat cu vigoare a- 
Testarea tovarășului Luis Corvalan 
și au militat stăruitor și neabătut, 
în toți acești ani, pentru pune
rea lui în libertate, exprimîn
du-și consecvent, în multiple for
me, solidaritatea cu lupta dusă de 
Partidul Comunist din Chile, de 
celelalte forțe muncitorești chi
liene pentru restabilirea libertă
ților democratice. Cu deosebită 
consecvență și neobosită energie 
a acționat, în acest sens secretarul 
general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Multiplele in
tervenții și luări de poziție, ape
lurile și demersurile, acțiunile în
treprinse pe lingă diferitele perso
nalități și foruri ale vieții politice 
internaționale, mesajele adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu Or
ganizației Națiunilor Unite și 
înseși autorităților chiliene, pentru 
apărarea vieții și eliberarea tova
rășului Luis Corvalan, a celor
lalți democrați chilieni au dat 
glas gîndurilor și sentimentelor de 
profundă solidaritate internațio- 
nalistă proprii întregului nostru 
partid și popor.

Cu prilejul eliberării tovarășu
lui Luis Corvalan, comuniștii 
români își reafirmă, încă o dată, 
solidaritatea militantă cu lupta 
comuniștilor, a tuturor forțelor 
progresiste din Chile pentru liber
tate, pentru împlinirea aspirațiilor 
poporului chilian de dezvoltare 
democratică, independentă și pro
gres social, pace și bunăstare.

conferinței 0. P. E. C.
Guvernul Boliviei a anunțat că, în- 

cepind cu 1 ianuarie 1977, va ridica 
cu 10 la sută prețul exporturilor sale 
petroliere, in conformitate cu recenta 
hotărîre a O.P.E.C.

Ministrul de finanțe al Olandei, 
Willem Duisenberg, care, potrivit 
principiului rotației, prezidează în ac
tualul semestru reuniunile miniștri
lor de finanțe ai C.E.E., a declarat 
la Bruxelles că scumpirea petrolului 
hotărîtă la Doha ar putea genera un 
factor de constrîngere suplimentar 
pentru balanțele de plăți ale țărilor 
industrializate și ale țărilor în curs 
de dezvoltare. Serviciile de specia
litate ale Comisiei C.E.E. au calculat 
că o creștere cu 10 la sută a prețu
rilor la petrol va determina cheltu
ieli suplimentare pentru „cei nouă" 
in valoare de cinci miliarde dolari.

Ideea s-a bucurat de foarte mare 
succes, în special în rîndul nume
roșilor prieteni ai naturii ; datorită 
cererilor publicului, compania s-a 
văzut nevoită să tipărească un su
pliment de ilustrații în peste 300 
de desene — firește, toate pe hîr
tie din maculatură reciclată.

• CINEMATOGRAFUL 
Șl PICTURA. Cu prilejul tradi
ționalului Salon de toamnă al pic
turii, care se organizează în fiecare 
an la Paris, publicului iubitor de 
artă i s-a prezentat o inovație : pro
iectarea într-una din sălile impozan
tului edificiu „Grand Palais", care 
adăpostește această manifestare, a 
unor filme a căror imagine are o 
deosebită valoare picturală. Expli- 
cînd rațiunile acestei inovații, pre
ședintele salonului, Mac Avoy, a 
declarat : „Prezentînd celor ce vi
zitează salonul filme pătrunse de 
fiorul poeziei și al miraculosului, 
am dori să dăm o replică violen
ței și erotismului, aceste plăgi ce 
corup majoritatea producției cine
matografice actuale". Inițiativa se 
bucură, într-adevăr, de mult suc
ces : peste 90 la sută din vizitatori 
își îndreaptă pașii spre sala de pro
iecție. unde au prilejul să admire 
secvențe din remarcabile opere ci
nematografice. purtînd semnătura 
lui Visconti, Fellini, Marcel Carnă 
ș. a.

o RELICVE ALE UNEI 
CIVILIZAȚII APUSE. In re‘ 
giunea Nahicevan, din Transcauca- 
zia, a fost descoperită o salină ex
ploatată cu aproximativ 4 000 de 
ani în urmă. Descoperirea a fost 
făcută la o adîncime de 150 metri 
de un grup de muncitori, în timp 
ce aceștia forau un nou puț în ca
drul lucrărilor de valorificare a ză
cămintelor de sare din zonă. Ca
vitatea la care s-a ajuns în acest 
fel este excepțional de mare, avind 
dimensiunile apropiate de cele ale 
unui teren de fotbal, iar calculele 
specialiștilor arată că din străve
chea salină au fost extrase aDroxi- 
mativ 12 000 tone de sare. în sa
lină au fost descoperite unelte de 
piatră de care s-au slujit cei ce au 
exploatat zăcămîntul, vase din ce
ramică și alte obiecte de interes 
arheologic.

© EXPLOZIA UNUI PE
TROLIER GIGANT. Petrolie
rul gigant „Sansinena", sub pavi
lion liberian, avînd o lungime de 
250 m, a explodat, vineri seara, în 
portul Los Angeles, de pe coasta 
vestică a S.U.A. Explozia s-a pro
dus în momentul în care se apro
pia de șfîrșit operațiunea de des
cărcare a cantității de 512 000 de 
barili de petrol. Deflagrația a fost 
atît de puternică incit a fost resim
țită pină la o distanță de 50 km 
de port. Incendiul declanșat pe 
navă a fost deosebit de violent, 
flăcările atingînd o înălțime de 
peste 300 m. Potrivit unui comuni
cat preliminar, și-au pierdut viața 
cinci persoane, iar alte 50 au fost 
rănite. Uriașul petrolier a fost rupt 
in trei bucăți, dintre care una a 
fost aruncată de explozie pe uscat.
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