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0 nouă expresie a preocupării constante a secretarului general
al partidului pentru condițiile de trai ale populației

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a examinat probleme

ale îmbunătățirii producției de mobilă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a analizat, luni după-amiază, 
în cadrul unei vizite de lucru, 
modul în care Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții, proiectanții 
și colectivele întreprinderilor de 
prelucrare a lemnului acțio
nează pentru înfăptuirea pre
vederilor Programului privind 
producția și desfacerea bunu
rilor de consum pînă în 1980, 
pentru realizarea de noi tipuri 
și modele de mobilă cu însușiri 
multifuncționale, pornind de la 
faptul că în actualul cincinal 
vor fi puse la dispoziția popu
lației circa 980 000—1 000 000 
de noi locuințe.

La această vizită au parti
cipat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Ion Dincă, Janos Faze- 
kas, Paul Niculescu, losif Uglar, 
llie Verdeț, losif Banc, Vasile 
Patiiineț, Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului.

Mărturie a grijii stăruitoare a se
cretarului general al partidului față 
de rezolvarea in condiții cit mai bune 
și în mod cit mai operativ a unor 
probleme de larg interes cetățenesc 
și. in același timp, cu largi implica
ții economice și sociale, această ana
liză se înscrie, în mod firesc, in con
textul preocupărilor constante ale 
partidului și statului nostru pentru 
satisfacerea la un nivel superior a 
cerințelor de viață ale populației în 
spiritul hotăririlor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân privind ridicarea neîncetată a 
nivelului de trai și de civilizație al 
întregului popor.

Cadrul în care s-a desfășurat dia
logul de lucru al secretarului general 
al partidului cu specialiștii, consacrat 
problemelor privind îmbunătățirea 
gradului de confort și calității mobi
lei, l-a constituit unul dintre blocu
rile ridicate pe șoseaua Colentinâ, 
zonă in care a prinS contur, in 
ultimii ani, un nou și modern cartier. 
Aici, un număr de apartamente au 
fost mobilate cu garnituri și piese 
noi sau reproiectate, concepute și 
realizate de arhitecți, proiectanți și 
specialiști din industria de prelucra-

dotării locuințelor pe măsuralemnului în lumina indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului.

Cu prilejul unor vizite de lucru si
milare făcute în acest an, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat, după 
cum se știe, recomandări importante 
referitoare la crearea unor tipuri de 
mobilier modern, multifuncțional, di
mensionat potrivit spatiilor din fie
care apartament, la adaptarea acestor 
tipuri la gusturile și preferințele lo
catarilor.

Este semnificativ pentru hotărîrea 
fermă cu care oamenii muncii din 
tara noastră materializează programul 
partidului nostru și felul în care spe,- ...... 
cialiștii și muncitorii din industria mere pentru copii, bucătării și ho- 
mobilei au acționat pentru traducerea 
în viață a acestor indicații ale secre
tarului general al partidului. Colecti
vele de creatori de la institutele și 
întreprinderile de profil și-au consa
crat eforturile, în vederea realizării 
de garnituri și piese .de mobilier deș-

■tțnate
-exigențelor in creștere ale cetățeni
lor. corespunzător gradului de teh
nicitate și posibilităților sporite ale 
unităților producătoare. ,

Dovada grăitoare a rezultatelor ob
ținute în acest sens a ofprit-o cu- 
prinzătoarea varietate de modele și 
tipuri, noi sau îmbunătățite, prezen- ■ 
tate in cursul acestei vizite de uni
tățile de concepție și producție ale 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, ale Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești.

Odată cu noile tipuri de garnituri 
pentru camere de zi, dormitoare, ca-

'luri.au fost înfățișate și soluții noi 
și ingenioase de mobilare a încăpe
rilor cu diferite destinații, care 
urmăresc în principal folosirea 
mai bună a spațiilor construi
te. Ele au cuprins o largă gamă 
de variante, diversificate ca moda

fi cumpă- 
necesități. 
asemenea 
unitățile

lități tehnice de execuție, grad de fi
nisare și stil. A reținut in mod deo
sebit atenția faptul că soluțiile pro
puse, care au fost mai judicios 
gindi.țe in funcție de necesitățile 
populației, prevăd utilizarea unor 
piese asamblabile in diferite forme, 
realizarea unui mobilier, cu funcțiuni 
multiple, stilizarea eficientă a holu
rilor ,prin 'dotarea acestora cu dula
puri înzidite. în acest sens au fost 
remarcate posibilitățile variate pe 
care le oferă astfel de tipuri de mo
bilier, atît în ce privește utilizarea 
lor, cit și folosirea mai bună a came
relor, de locuit, și exploatarea mai ju
dicioasă a ^spațiilor de păstrare și 
depozitare a articolelor vestimentare 
și obiectelor de uz casnic. în același 
timp, diferitele părți componente ale 
mobilierului modulat pot 
r^te treptat, în funcție de

> Totodată, fabricarea unor 
prodiise înseamnă pentru
din industria de prelucrare a lemnu
lui noi posibilități de realizare în flux 
tehnologic continuu a mobilei, rapi
ditate în execuție, micșorarea volumu
lui de lucrări ’ reclamat de transportul 
lor.

Analizind soluțiile propuse, secreta
rul general al partidului a apreciat 
strădania lucrătorilor din acest sec
tor al economiei naționale de a pune 
la dispoziția populației o paletă mai 
bogată de modele de mobilier și 
aranjamente funcționale cit mai 
reușite din punct de vedere estetic,

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să se acorde 

‘ în cbiltinuare o mare atenție dimen
sionării optime a diferitelor piese, în 
scopul asigurării unui confort sporit, 
în special pentru incăperile destinate 
copiilor și tineretului, realizării unui 
mobilier durabil și, totodată, comod, 
u.țor de întreținut.

în timpul întîlnirii cu secretarul 
general al partidului, reprezentanții 
colectivelor de proiectanți și ai în
treprinderilor producătoare au ex
primat hotărirea acestora de a tra
duce peabătut in viață sarcinile ce 
le revin în aplicarea politicii parti
dului .de sporire continuă a nivelului 

i de trăi, al populației. ■
în încheierea 'analizei privind di

recții^. de acțiune in care trebuie 
să-și îndrepte eforturile specialiștii, 

industria mobilei, 
al partidului a re- 
scopul cunoașterii 
preferințelor pu-

toți lucrătorii din 
secretarul general 
comandat ca. in 
cit mai exacte a 
blicului, să se organizeze o consul
tare largă a cetățenilor. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a indicat 
ca apartamentele mobilate, care au 
făcut obiectul vizitei, să rămină des
chise pentru cetățeni, astfel incit, cu- 
noscindu-se părerile lor. activitatea 
colectivelor din industria de prelu
crare a lemnului să poată răspunde 
mai bine cerințelor și exigențelor 
populației.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A REÎNTORS 1N PATRIE

după participarea la festivitățile de la Moscova
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a reîntors 
în patrie, duminică noaptea, de la 
Moscova.

Din cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile de la București, aero
nava oficială a aterizat pe aeropoț-

în cursul zilef de 19 decembrie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescp a parti
cipat la festivitățile de la Moscova 
prilejuite de sărbătorirea celei de-a 
70-a aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al .Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Duminică dimineața, la Palatul 
mare al Kremlinului, a avut loc 
ceremonia înminării tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev a unor înalte 
distincții ale U.R.S.S. Distincțiile au

'tul ,.Mihail ■ Kogălniceanu" din Con
stanța.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat 
de tovarășa Elena Ceaușescu, de to
varășii llie Verdeț, Ion (Soman și 
Aurel Duma.

Au-fost, de față tovarășul Ion Tu
dor, prim-secretar al Comitetului ju-

★

fost tnmînate de Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., în prezența 
celorlalți conducători de partid și de 
stat sovietici,, precum și a conducă
torilor de'partid și de stat din unele 
țări socialiste. în’ cadrul solemnității, 
au luat cuvintul tovarășii Nikolai 
Podgornîi. și Leonid Brejnev.

După-amiază," Comitetul Central al 
P.C.U.Ș.. Prezidiul Sovietului Suprem 
și Consiliul de Miiiiș'tri ale U.R.S.S. 
au oferit o recepție la Kremlin. în 
timpul recepției au. rostit toasturi

dețean Constanța al P.C.R., membri 
ai Comitetului județean și ai Comi
tetului municipal de partid.

în aceeași noapte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat pre- 
zenți la sosire au plecat cu mașinile 
spre București.

conducători de partid și de • stat al 
U.R.S.S.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a fost salutat, de asemenea, 
de ' tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și de ceilalți 
conducători de partid și de stat din 
țările socialiste prezenți la recepție.

A răspuns, mulțumind cordial pen
tru felicitările și urările ce i-au fost 
adresate, tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev.

AU ÎNDEPLINIT planul anual
Industria județului Alba

Oamenii muncii din industria județului Alba — români, 
maghiari, germani — raportează că în ziua de 20 decem
brie au îndeplinit planul producției-marfă pe întregul an 
1976, urmind ca. prevederile la producția globală să le 
realizeze cu 9. zile ’mai devreme. Avansul ciștigat le va 
permite să obțină suplimentar o producție în valoare de 
peste 305 milioane lei, materializată, între altele, în li
vrarea peste plan a aproape 900 tone diverse mașini și 
utilaje. 1 300 tone sodă caustică, 940 tone cărămizi refrac
tare, 6 350 mc prefabricate din beton, 12 500 mc cheres
tea, 16 700 tone sare, 18 800 mașini electrice de spălat rufe 
și alte produse cu desfacere asigurată. Este edificator 
faptul că peste 80 la sută din sporul de producție obținut 
se realizează pe seama productivității muncii.

într-o telegramă adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean 
Alba al P.C.R., se spune, între altele :

Cu prilejul acestui înSuflețitor raport muncitoresc, in 
numele .celor peste 64 000 de comuniști, al tuturor celor 
care trăiesc și muncesc pe strămoșeștile meleaguri ale 
Albei, ne exprimăm încă o dată, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aleasa, prețuire și recunoștința nemărginită față 
de neobosita dumneavoastră activitate consacrată în între
gime înfloririi socialiste a scumpei noastre patrii, mulțu
mirile cele mai fierbinți pentru grija părintească și spri
jinul permanent pe care le acordați dezvoltării multilate
rale a județului, pentru indicațiile și îndemnurile înflă
cărate pe care ni le-ați adresat, fiind în fiecare an în 
mijlocul nostru.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul Alba, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, vor consolida acest succes, 
pregătindu-se temeinic, cu înaltă responsabilitate, pentru 
un nou an de muncă rodnică, în vederea înfăptuirii exem
plare a sarcinilor de producție pe întregul cincinal, spre 
binele și măreția României socialiste.

Industria județului Neamț
Județul Neamț și-a îndeplinit, cu zece zile mai de

vreme, sarcinile de plan pe 1976 la producția globală in
dustrială. Se va realiza suplimentar o producție indus
trială în valoare de 450 milioane lei, concretizată. între 
altele. în 10 600 tone țevi din oțel, 3100 tone fire și fibra 
sintetice, 41 000 tone ciment, 5 200 mc prefabricate din be
ton, 860 mii mp țesături din fire de lină, 4 500 hl lapte 
pentru consum, 310 tone preparate din carne.

Cu acest prilej, Biroul Comitetului județean Neamț 
al P.C.R. a adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se arată, între altele :

Acționînd în spiritul hotăririlor de partid și de stat, al 
prețioaselor indicații date de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, organizațiile de partid, colectivele de 
muncă din industria județului au fost și sînt preocupate 
de realizarea nu numai cantitativă a indicatorilor stabi
liți, ci și de continua îmbunătățire calitativă a activității 
de producție.

Vă informăm cu această ocazie, se arată In telegramă, 
că sîntem hotărîți să facem totul pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe 1977. în prezent, lucrăm la finali
zarea ultimelor pregătiri, astfel ca îndeplinirea planului 
să decurgă ritmic încă din primele zile ale anului viitor, 
conștienți fiind că numai prin realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin în noul an și în întregul cincinal ne 
vom aduce contribuția la creșterea continuă a nivelului 

' de viață al oamenilor muncii, la înfăptuirea amplului 
program de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm cele mal 
calde și sincere urări de sănătate, viață lungă și fericire, 
putere de muncă, pentru a ne conduce în continuare cu 
aceeași hotărire și înțelepciune pe drumul socialismului 
și comunismului, pe drumul continuei înfloriri a patriei 
noastre.

Industria județului Vaslui
Oamenii muncii din județul Vaslui raportează că în 

ziua de 20 decembrie a.c. au îndeplinit sarcinile de plan 
la producția globală industrială pe 1976. întreprinderile 
industriale ale județului vor realiza în zilele care au mai 
rămas din acest an o producție globală suplimentară de 
peste 130 milioane lei, concretizată într-un volum în
semnat de produse, solicitate atit pe piața internă, cit 
și la export. Au fost date în folosință obiectivele de in
vestiții din industria republicană planificate pe acest an.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean 
Vaslui al P.C.R. se spune, intre altele :

în aceste momente în care trăim bucuria unui mare 
succes, gindurile noastre, ale tuturor comuniștilor și ce
lorlalți oameni ai muncii care trăiesc și muncesc pe 
aceste frumoase meleaguri strămoșești, se îndreaptă spre 
dumneavoastră, scumpe și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu devotat și strălucit conducător al partidu

IN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : CE 
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PRETUTINDENI

Economii valutare 
prin extinderea 

acțiunii de autoutilare
Traducind în viață indicațiile date 

de secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitelor de lucru efectu
ate la Brașov, colectivul întreprin
derii de tractoare din Brașov și-a 
propus să-și aducă, intr-o măsură 
mai mare. contribuția la dotarea 
noilor capacități de producție cu ma
șini și utilaje executate prin forțe 
proprii. Măsurile luate in acest scop 
au permis ca. în 11 luni, aici să fie 
executate lucrări de autoutilare in 
valoare de 120 milioane lei. indepli- 
nindu-se in acest fel prevederile de 
plan anuale. 'Intre : mașinile și utila
jele executate se numără 40 mașini 
agregat și mașini speciale pentru 
prelucrări prin așchiere. cum ar fi 
cele destinate prelucrării unor re
pere pentru tractoarele de 80 și 180 
CP, 11 linii tehnologice pentru îm
pușcat. întărit și. extras miezuri ș.a. 
Prin mașinile și utilajele executate 
aici — și care sint destinate și altor 
întreprinderi din .cgdrul centralei — 
s-au realizat economii de peste 30 
milioane lei valută' in acest an. In 
1977, activitatea de autoutilare va 
cunoaște la ..Tractorul" cote superi
oare. care își vor găsi concretizarea 
în nu mai puțin de 60 rnașini-agre- 
gat și mașini speciale, utilaje pentru 
sectoarele calde și altele (Nicolae 
Mocanu).

lui șl poporului nostru, patriot Înflăcărat ș! eminentă 
personalitate a vieții politice internaționale, care vă de
dicați întreaga capacitate și gindire binelui și înfloririi 
scumpei noastre patrii, destinderii, colaborării și păcii în 
lume.

Raportîndu-vă acest important succes din viața jude
țului nostru, asigurăm conducerea partidului, pe dum
neavoastră. mult iubite tovarășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Vaslui, cu profundă încredere 
și atașament total față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, vor depune eforturi susținute, 
întreaga lor pricepere și energie pentru înfăptuirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce le revin în anul viitor, în 
întregul cincinal, conștienți fiind că in acest fel își 
aduc contribuția la înfăptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism pe pămintul scump al patriei străbune — 
România socialistă.

Sosirea în Capitală 
a președintelui Consiliului 

de Miniștri al R.P. Ungare, 
Lăzâr Gyorgy

Luni dimineața a sosit în Capitală 
președintele Consiliului de: Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, 
Lăzâr Gyârgy. care face o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră, la 
invitația primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste .România, 
Manea Mănescu.

Primul ministru ungar este insolit 
în această vizită de Havasi Ferenc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. de alte persoane oficiale, de 
consilieri și experți.

Ceremonia primirii oficiale a avut 
loc la Gara Băneasa, unde au fost

arborate drapelele de stat ale Româ
niei și Ungariei.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Ungare a fost intimpinat 
cu căldură de tovarășii Manea Mă
nescu și llie V.erdeț, de miniștri și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Victor Bolojan, 
ambasadorul României la Budapesta, 
și Biezo Gybrgy. ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. O gardă militară 
a prezentat onorul.

luri.au
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cite ori nu caracterizăm 
astfel un personaj pe care 
îl considerăm animat de 
flacăra spiritului revolu
ționar ! Dar poate cineva 
sa-ți afirme o asemenea 
nobilă calitate 
luni de-a rindul 
intr-o... pădure ?

Oricît ar părea 
neobișnuită, mi-am 
totuși această întrebare 
pornind să-l cunosc pe 
pădurarul Mihai Velehor
schi. din districtul silvic 
Voronet, cantonul Picio
rul înalt. Aflasem despre 
el că anul trecut, la con
cursul pe țară pentru de
semnarea celui mai bun 
pădurar, a cucerit locul 
intii : că, deși încă tinăr, 
e membru de partid de 
doisprezece ani. Date im
portante. desigur, care îl 
pot caracteriza bine pe un 
om. dar adevăratul răs
puns l-am găsit, cred. în 
faptele 
tui om 
avuție 
grijire 
hectare de pădure, 
codru 
lui de responsabilitate, pe 
care îl păzește cu grijă, 
îl gospodărește 
unei grădini, în spiritul 
Programului 
pentru conservarea 
dezvoltarea fondului fo
restier în perioada 1976— 
2010, al politicii partidu
lui nostru de păstrare ca 
lumina ochilor a patri
moniului silvic, de înaltă 
valorificare 
patriei.

în același 
presionează 
lehorschi 
rentă pentru pădurea 
de mîine. Pentru pădurea 
care nu există încă. Pen
tru ca pe fiecare coastă 
de munte să crească ar
bori falnici. Cînd era pă
durar la cantonul Mol- 
dovița. Velehorschi s-a 
îngrijit de plantarea a 100 
de hectare cu arbori ti
neri, înlocuind copacii 
doboriți de vînturile nă
prasnice abătute peste ob
cina Feredeului. La can
tonul Piciorul înalt, de 
care răspunde în prezent, 
se ocupă de regenerarea 
naturală a pădurii pe o

trăind 
singur

de 
pus

și gîndurile aces- 
care. din întreaga 

a țării, are in în- 
aproape 800 de 
' . . Un

frumos — spațiul

asemeni

național
Și

a avuțiilor

timp, im- 
la Mihai Ve- 

grija perseve- 
pentru

unei pepiniere cantonale 
de molizi. Dar nu numai 
atit : se străduiește să 
insufle și celor din jur a- 
ceastă pasiune pentru vii
torul pădurii bucovinene. 
Pe pădurarul Gavril Iso- 
pescu, de la cantonul Slă-- 
tioara — ultimul său dis
cipol întru pasiune silvi
că — îl ajută nu numai 
să deprindă meșteșugul 
regenerării pădurilor, dar

cu căruțele, au țost cărate 
butoaie și căldări cu apă. 
Și ce grea e lupta cu fo
cul în pădure !...

Dacă ii întrebi pe Mi
hai Velehorschi in ce con
stă munca lui cotidiană, 
îți răspunde cu acea su
premă 
deștiei 
meni lor 
păcată :

— Ce

simplitate a mo- 
caracteristică oa- 
cu conștiința im-

Sâ-ti faci,
oriunde, 
exemplar
datoria

și să se pregătească pen
tru a intra în 
partidului.
Mihai 
două 
strîns 
spune 
dintre 
membru de partid 
în ochii săi. acela care, 
Ingrijindu-se de pădurea 
zilei de azi. ii asigură, 
totodată, continuitatea in 
timp pentru generațiile 
viitoare.

Pădurea trebuie apărată 
și de consecințele unor 
acte de neglijență, lipsă 
de răspundere, jocuri ale 
unor copii. așa 
s-a întîmplat în 

. martie a acestui 
în cantonul Berchișești. 
Un foc de tabără la un 
loc nepotrivit a dus la un 
incendiu ce amenința 
grav pădurea. Cu pădura
rul în frunte, sătenii au 
format un adevărat „re
leu" pentru salvare ; . cu

rîndurile 
De fapt, la 

Velehorschi aceste 
preocupări sînt 

legate între ele. am 
chiar îngemănate : 

silvicultori, bun 
este,

cum 
luna

an,

ocup să fie toate potecile 
bine întreținute, marcaje
le, atit pentru zonele ce 
urmează să intre 
ploatare, cit și 
buna orientare a 
lor, să fie la locul 
poi mă ocup de 
toareîe cantonului — 
cerbi, căpriori, urși. Mă 
ocup de hrana lor. deși 
sînt niște sălbăticiuni, dar 
și de pază, de respectarea 
legilor. Una dintre legile 
care ne vin în ajutor și 
pe care ne străduim s-o 
aplicăm cu toată stricte
țea este cea recentă pri
vind economia vînatului 
și vînătoarea. Fiindcă știți 
și dumneavoastră 
Seamnă pacostea 
(tonajului...

într-adevăr. nu 
concesie și toleranță la 
acest om blajin față de 
acei care atentează la ceea 
ce el numește. „însăși via
ta pădurii", 
citva timp a

în ex- 
pentru 
turiști
lor ; a- 
viețui-

ce in-
bra-

există

în urmă cu 
întilnit — în

cerbilor — un individ care 
căuta zor-nevoie să o- 
chească unul dintre cele 
mai frumoase exemplare 
din acest, cum spunea 
Sadoveanu. ..neam unic 
de vietăți, care este mîn- 
dria și fala pădurii româ
nești". Pădurarul, respec- 
tind dispozițiile in vigoa
re. i-a amintit politicos de 
interdicție și l-a invitat să 
părăsească imediat pădu
rea. Respectivul insă nu 
s-a lăsat convins și l-a a- 
menințat că-I reclamă la 
mai marii săi intr-ale sil
viculturii cu care, chipu
rile. ar fi „prieten la cata
ramă".

— Uite ce — i-a răs
puns pădurarul — mă vezi 
dumneata în pădure, dar 
aici eu am o datorie, și 
dacă mă supun cuiva, mă 
supun legii.

I-a confiscat, astfel, fru
mușel arma și l-a invitat 
la o discuție chiar în fața 
acelor superiori pe care 
personajul ii invocase.

— în pădure e nevoie, 
poate mai mult ca ori
unde. de tăria de caracter 
și neînduplecarea de care 
dă dovadă Mihai Velehor
schi — ne spune șeful 
Ocolului silvic Gura Hu
morului, inginerul Roman 
Savițchi. Nimănui nu-i 
este îngăduit să deterio
reze pădurea, acest bun 
al nostru, al tuturor, fie 
el vinător „pasionat" și 
abuziv ca acela sau sim
plu excursionist.

Crezul cotidian al co
munistului Mihai Vele
horschi — și fapta care 
îl materializează — se re
găsesc în cuvintele pe 
care ni le-a spus la des
părțire : „Chiar și în 
adincul codrilor de ne
pătruns. comunistul nu se 
simte singur ; el se știe 
legat de tovarășii săi prin 
sentimentul că 
nu numai pentru ziua de 
azi. ci și pentru cea de 
miine. Căci principalul e, 
după mineî să-ți faci cit 
poți mai bine datoria cu 
gîndul la ziua de mîine, 
la viitor. Oriunde mun
cești trebuie să te stră- 
duiești să fii cel mai bun".

trăiește

Victor BÎRLADEANU

„LUNA CADOURILOR"
LA CRAIOVA

Volumul de mărfuri desfăcut 
populației din județul Dolj în 
primele 11 luni din acest an a 
fost mai mare cu 12 la șută față 
de perioada similară a anului 
trecut. Forurile de resort esti
mează că în luna decembrie 
planul de desfacere și aprovizio
nare a populației va fi substan
țial depășit. Direcția comercia
lă a luat măsuri pentru înființa
rea de noi puncte și unități de 
desfacere și prezentare, organi
zarea unor expoziții și extin
derea preambalării produselor.

După cum am fost informați, 
pină în prezent s-au realizat în 
diferite unități peste 606 006 pa
chete cadouri. Tovarășul Marin

Iordăchescu, directorul magazi
nului universal „Mercur" din 
Craiova, releva în cadrul unei 
convorbiri că " față de aceeași 
lună a anului trecut volumul 
mărfurilor puse în vînzare este 
cu peste 7 milioane lei mai 
mare. Lucrătorii magazinului au 
organizat un schimb de expe
riență avind ca temă mai buna 
servire a cumpărătorilor. No
tăm că aici ca și în multe uni
tăți comerciale s-au deschis ex
poziții cu vinjare care se bucu
ră de aprecierea cumpărătorilor. 
(N. Băbâlău).

în fotografie: magazinul uni
versal „Mercur" din Craiova.

Magazin alimentar cu autoservire la Caransebeș Foto : S. Cristian

iFAPTUL]

Șl CONTROLUL OBȘTESC
TREBUIE SĂ FIE...CONTROLAT

DIVERS
| Ora exactă i 
I și... ’

cîntătoare
I De citeva zile, botoșănenii fși • 

potrivesc ceasurile nu numai

I
după semnalele de la radio, ci I 
și după cele emise de difuzoarele

I instalate pe arterele principale. I 
I Prin cunoscutele bătăi ale oro- j 

logiului, difuzoarele marchează 
iatit orele fire, cit și jumătățile ■ 

de oră. Pină aici — nici o nou
tate. Asemenea semnale pot fi 
auzite și in alte localități. La | 
Botoșani insă, indicarea orei

!
 exacte se face prin intermediul ■ 

unui prolog muzical inspirat : 
primele acorduri din Rapsodia a 
11-a de George Enescu.

Una din condițiile esențiale ale 
eficienței controlului obștesc o con
stituie continuitatea- activității echi
pelor cetățenești. în Legea nr. 6/1972 
privind organizarea și funcționarea 
controlului obștesc se prevede obli
gativitatea echipelor de a controla 
fiecare unitate care-i este repartizată 
ori de cite ori se consideră necesar, 
dar nu mai puțin de o dată pe lună, 
în acest fel. legiuitorul a avut in 
vedere ca. prin prezența lor, echi
pele cetățenești să poată preîntîm- 
pina eventuale deficiențe ce ar putea 
să apară în activitatea unităților, iar 
conducerile acestora să se preocupe 
de rezolvarea operativă a sesizărilor 
și propunerilor făcute de controlul 
obștesc.

Desigur, regularitatea controalelor 
exercitate de echipele cetățenești de
pinde, in primul rind. de gradul de 
responsabilitate al fiecărui membru 
al acestora, de modul în care fiecare 
înțelege să-și îndeplinească manda
tul încredințat de obște. în același 
timp, continuitatea activității de con
trol obștesc depinde și de felul în 
care organismele stabilite prin lege 
— sindicatele, organizațiile de tine
ret și femei, uniunile cooperatiste și 
celelalte organizații care fac parte din 
Frontul Unității Socialiste — se 
ocupă de mobilizarea echipelor, ur
măresc îndeaproape și controlează 
activitatea acestora.

Răsfoim cîteva registre unice de

Un stimulent pentru protecția muncii

control din unități ale județului 
Dîmbovița, registre in care echipele 
au datoria să înscrie constatările 
fiecărui control efectuat. Ele con
stituie o oglindă a frecvenței cu 
care se deplasează echipele pe teren. 
Din registrele magazinelor alimen
tare nr. 1 și 3. ca și cel de menaj 
nr. 81 din Tirgoviște reiese clar că 
echipele au fost in control în fiecare 
lună — așa cum prevede legea. (Am 
reținut și numele celor care alcă
tuiesc aceste echipe : Mateescu Con
stantin. Tucher Trandafir, Mărtoi 
Aron. Stan Toader, Andon Traian, 
David Maria. Petrea Vasile. Topir- 
ceanu Vasilica. Dobre Gheorghe, 
Georgescu Petre). Iată însă că la

în pregătirea Consfătuirii 
pe țară privind controlul 

obștesc

unitatea de încălțăminte nr. 32, ul
tima vizită a controlului obștesc da
tează din... 30 august 1973. Deci, de 3 
ani și aproape 4 luni de zile 1 La 
unitatea de prodpse de panificație 
„Prodfain", în ultimii 4 ani s-au e- 
fectuat doar... 2 controale. Aceeași 
situație am întilnit și la magazinul 
de articole electrice, precum și la 
unitatea „Gospodina" din apropiere. 
Adică tot 2 controale in 4 ani. Ba 
mai mult; croitoria de femei nr. 
9. frizeria nr. 32. ceasornicăria nr. 26, 
atelierul foto nr, 16. cofetăria „Dîm
bovița". cinematograful „Victoria" și 
alte cîteva unități încă n-au fost 
vizitate de nici o echipă de control. 
La atelierul de tricotaje-comandă 
există chiar două registre unice de 
control I Dar goale.

Cum se ■ explică prezența rară în 
unități a echipelor de control ob
ștesc din Tirgoviște ? Am căutat să 
aflăm chiar de la cei care poartă 
răspunderea mobilizării echipelor 
cetățenești.

— Vă rugăm, tovarășe Mihai Mi- 
halache, in calitatea pe care o aveți, 
aceea de președinte al comitetului 
sindicatului de la Fabrica de produse 
alimentare din Tirgoviște, să ne spu
neți dacă în unitatea dumneavoastră 
este urmărită activitatea echipelor de 
control obștesc ■?

— Sincer să fiu, nu.,
— încă o, jnțpebare. Potrivit pre

vederilor art. 8 dm Legea nr. 6/1972, 
membrii echipelor trebuie să infor
meze semestrial pe cei ce i-au ales 
despre activitatea lor. Se fac la dum
neavoastră asemenea informări ?

Interlocutorul ne-a răspuns tot sin
cer : „Nu".

Nicolae Lazăr, responsabil cu pro
blemele de control obștesc din ca
drul comitetului sindical de la între
prinderea de utilaj pețrolier ne-a 
spus:

— în ce ne privește avem un 
grafic prin care urmărim frecvența 
controalelor făcute de fiecare echipă.

— Totuși, pe teren am constatat că 
din cele 9 echipe ale întreprinderii, 
doar 2 își fac cum trebuie datoria. 
Știați că legea prevede revocarea 
controlorilor obștești inactivi ?.

— Știam, dar pină acum n-am fo
losit această prevedere legală. Vă 
asigur că vom sta de vorbă cu fie
care controlor în parte și. acolo unde 
este cazul, vom proceda șî la re
vocări.

Rodica Dincă. activistă în cadrul 
Comitetului județean U.T.C. :

— Referitor la modul în care ur
mărim noi activitatea echipelor de 
control obștesc formate din tineri, 
pot să vă spun că unele echipe ne 
trimit informări despre, controalele 
făcute. Dar un grafic special de ur
mărire a activității fiecărei echipe 
nu avem.

Ion Gătejoiu, președintele Uniunii 
județene a cooperației meșteșu
gărești :

— Trebuie să recunosc că pină 
acum n-am analizat niciodată în ca
drul comitetului executiv sau al con
siliului uniunii activitatea echipelor 
formate din lucrătorii cooperației. 
Vom stabili însă ca, pe viitor, aceste 
analize să le facem in mod periodic.

în încheierea investigațiilor noas
tre am adus la cunoștința tovarășu
lui Tiberiu Varga, secretar al Comi
tetului județean Dîmbovița al P.C.R.. 
secretar al Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, cîteva 
din constatările noastre, pe care le-a 
comentat astfel :

— E adevărat, sînt încă numeroși 
controlori obștești inactivi, caro n-au 
înțeles că odată cu mandatul încre- 

> dințat poartă și răspunderea exerci
tării lui. in conformitate cu preve
derile legii. Desigur, o mare parte 
din răspundere pentru inactivitatea 
sau slaba activitate a echipelor re- 

' vine organizațiilor ce le-au ales și 
' care nu urmăresc deplasarea lor pe 

teren. Dacă sindicatele de întreprin
deri — deși nu toate — mai acțio
nează totuși pentru mobilizarea echi
pelor — și țin să precizez că avem 
în județe multe echipe active, care-si 
fac cu cinste datoria — în schimb, 
alte organizații componente ale 
Frontului Unității Socialiste sînt 
mult mai puțin active. Vom avea, da 
aceea. în vedere ca la dezbaterile ce 

,. se vor desfășura în peripada Imediat 
următoare in pregătirea Consfătuirii 
pe țară pe tema controlului obștesc 
să stabilim măsuri ferme de impul
sionare a controlului obstesc. de ur
mărire a frecvenței și eficienței sale. 
Pentru că — de ce să n-o spu- 
n.țth ? — și controlul opștesc are 
nevoie să fie controlat în mod per
manent, sistematic.

16000
La Centrul de recoltare și con

servare a singelui din Galați a 
fosț înregistrat cel de-al 16 006- 
lea donator onorific. Se numește 
Jan Buiescu și lucrează la în
treprinderea „Laminorul de ta
blă" din localitate. Numai in a- 
cest an — ne spune Corneliu 
Pasniciuc. medicul-șef al cen
trului — s-au înregistrat aici nu 
mai puțin de 6 000 donatori ono
rifici. Cum gestul nobil și 
profund uman al donatorului de 
singe nu mai are nevoie de alte 
comentarii, să adresăm celor 
16 000 un gînd de recunoștință in 
numele celor care beneficiază 
de generozitatea inimii lor.

Sculptorul 
satului

Barbu Anton din satul Pana- 
ghia, județul Dolj, arc o fru
moasă pasiune — sculptura in 
piatră. De vreo cițiva ani de 
cînd s-a apucat de sculptură, a 
executat o serie de lucrări care 
incintă ochiul și desfată inima. 
Printre acestea se află un grup 
monumental de 6,50 m înălțime, 
care intrupează. cu fantezie, le
genda comunei Goicea. lucrarea 
fiind expusă chiar in centrul a- 
cestei localități. Cu deosebire a- 
trag atenția statuile lui Mihai 
Viteazul, Ștefan cel Marc. Vlad 
Tepes, Tudor Vladimirescu, Ni
colae lorga. Nicolae Titulescu și 
ale altor personalități marcante 
ale istoriei patriei. Ca o recu
noaștere a valorii lor. lucrările 
urmează să fie prezentate, in ca
drul Festivalului .,Cinlarea 
României"; intr-o expoziție de 
sculptură monumentală organi
zată la Craiova.

Un test

Mihai IONESCU 
Constantin SOCI 
corespondentul „Scinteii"

I1
Lucrătorii Serviciului circula

ției de la miliția județului Me
hedinți au ‘efectuat uri amplu 

I sondaj la ora prinzului, pentru 
a vedea cum circulă mașinile 

I sfatului. Pe străzile municipiului 
■ Drobeța Turnu-Severin. zeci și 

zeci de autovehicule șA fiarpioane, 
I .țrăctpa.re fără rențoiri, au

tobasculante — staționau Ia... lo- 
1 cuințele șoferilor, deși pe foile 

’* parcurs scria negru pe alb 
i că la, ora aceea se aflau pe șan- 
I tiere sau pe diferite trasee; Nu

mai pe strada Cicero staționau 
j nici mai mult nici mai puțin 

decit 15 asemenea autovehicule, 
. ai căror șoferi au răspuns cu se- 

| ninătate: „Am trecut și noi pe-a- 
casă, că 

I foc, dar

Icu: 
de 
î Pă

n-o fi foc". N-a 
au fost amenzi.

fost

La Sibiu a avut loc recent finala 
concursului pe țară „Cunoscînd și 
respectind normele de protecție a 
muncii prevenim accidentele", orga
nizat de Consiliul Central al U.G.S.R., 
Ministerul Muncii și C.C. al U.T.C. A- 
cest concurs, care s-a desfășurat sub 
genericul „Grija față de om", se în
scrie pe linia măsurilor indicate de 
conducerea partidului și statului pen
tru creșterea continuă a eficienței 
protecției muncii, pentru apărarea 
sănătății oamenilor și prevenirea ac
cidentelor. Deși în faza finală au 
participat 40 de echipe — cite una 
din fiecare județ și ciștigătoarea con
cursului din București — iar numă
rul ciștigătorilor nu trece de 10. in 
fapt, beneficiari reali și de drept sînt 
toți cei peste 2 000 000 de participant) 
la fazele de masă ale concursului. 
Alături de aceștia beneficiază toți 
angajații, întrucît cu prilejul con
cursului au apărut numeroase iniția
tive și s-au luat măsuri concrete pen
tru întărirea protecției la diferite 
locuri de muncă.

— Conceput ca o acțiune de masă 
— ne-a spus tovarășul ing. Florea 
Cernica. de la Inspecția de stat pen
tru protecția muncii — concursul a 
fost o adevărată instruire în masă 
cu privire la cunoașterea și respec
tarea normelor de protecție a muncii. 
Pe un plan mal larg, concursul con
stituie o experiență pozitivă. în sen
sul că protecția muncii este chema
tă să țină pasul cu progresul gene
ral in industrie, să răspundă cit' mai 
bine cerințelor proceselor moderne 
de producție. Spre deosebire de alți 
ani și de alte manifestări similare, de 
astă dată faza de instruire propriu- 
zisă a fost depășită, trecindu-se la 
cea de verificare practică a cunoș
tințelor dobîndite în acest domeniu. 
Verificarea a început chiar cu con
ducătorii formațiilor de lucru, de a- 
teliere. secții și Întreprinderi. A fost 
extinsă aria formelor și metodelor 
de instruire si seminarizare in pro
blemele protecției muncii.

într-adevăr. pe toată durata con
cursului au avut loc numeroase ac
țiuni menite să evidențieze impor
tanța deosebită a protecției muncii, 
considerată prin lege si confirmată 
de practică drept parte Integrantă a 
procesului de producție. La Timișoa
ra. de pildă, a avut loc un simpo
zion cu cadrele didactice din invă- 
țămîntul profesional și tehnic, in care 
au fost precizate cerințele legate de 
arocesul instructiv și educativ in 
măsură să asigure un grad sporit de 
respectare de către viitorii munci
tori a normelor de tehnica securității 
muncii. Au fost organizate cicluri de 
conferințe la toate universitățile 
populare și cluburile muncitorești, iar

în 18 județe ale țării au fost orga
nizate expoziții cu noile echipamen
te și dispozitive de’protecție. De a- 
semenea. pe toată perioada jon- 
cursului s-au depus eforturi pentru 
îmbunătățirea bazei materiale de in
struire. intre altele inființîndu-se 
peste 30 de cabinete de protecție a

meinic, atit problemele producției, 
cit și cele privind asigurarea unor 
condiții din ce în ce mai bune de 
muncă, pentru prevenirea accidente
lor. Multe dintre propunerile făcute 
de muncitori au fost integrate in 
planurile generale de măsuri ale în
treprinderilor.

însemnări pe marginea primului concurs 
republican de protecție a muncii

muncii. De asemenea, colective de 
specialiști și reprezentanți ai între
prinderilor au identificat locurile de 
muncă în care există pericole de ac
cidentare și s-au luat măsuri de pre
venire și combatere a acestora.

De Ia primele faze de masă ale 
concursului, pină la cea finală de la 
Sibiu, sindicatele s-au aflat in frun
tea acțiunilor de organizare nu nu
mai a întrecerii propriu-zise, ci și 
de aplicare a măsurilor de protec
ție a muncii. în adunări ale gru
pelor sindicale au fost dezbătute te-

Urmărind perfecționarea activității 
în domeniul protecției muncii, pină 
la eliminarea cauzelor care duc la 
accidente și îmbolnăviri profesionale, 
sindicatele s-au preocupat — po
trivit obligațiilor și răspunderi
lor ce le revin — și de mai 
buna organizare a muncii de 
propagandă. în acest sens, in afară 
de afișe și panouri sugestive, con
ferințe. programe speciale la stațiile 
de radioamplificare și altele, sindi
catele au folosit și o serie de for
me. metode și mijloace mai eficien-

te. Astfel, la I.U.C. Ploiești. Fabrica 
de mase plastice Buzău și Combi
natul siderurgie Hunedoara, comite
tele sindicatului și consiliile oame
nilor muncii trimit scrisori pe adre
sa. familiilor celor care nesocotesc 
frecvent normele de tehnica secu
rității muncii, apelind la sprijinul a- 
cestora. La o serie de întreprinderi, 
cum ar fi „1 Mai" Ploiești, „23 Au
gust" București, „Independența" Si
biu. Combinatul de. lianți și azboci
ment Tg. Jiu și altele, brigăzile ar
tistice prezintă cu regularitate pro
grame special dedicate problemelor 
protecției muncii. Un rol important 
l-au jucat și filmele realizate la di
ferite locuri de muncă.

Concluzia primului concurs repu
blican de protecție a muncii se impu
ne de la sine ’ extinderea și gene
ralizarea experienței bune acumula
te cu această ocazie, multiplicarea 
formelor de atragere a maselor ce
lor ce muncesc la cunoașterea, în
sușirea și respectarea întocmai a 
normelor de protecție a muncii, ceea 
ce este în interesul lor, al întregii 
colectivități.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

La gura 
sobei

I

„Avanpremieră" la

ALMANAHUL „SClNTEIA" 1977
® Noi la ’77 - Epopeea războiului de independență, 

filă cu filă
• Terra astăzi - documentar despre țările lumii
• Condiția umană, supraconsumul și calitatea vieții
® Breviar juridic
• Enigme de pe planeta... OM
• Cu Pămîntul... e ceva ?

Iată cîteva dintre capitolele de larg interes ale Almanahului 
„Scînteia54 1977

In curînd, in chioșcuri și librării!

Ce spun edilii 
municipiului?
Scriind în numele 

unui grup de părinți, 
cititorul nostru Ion 
Alexandru din Buzău, 
microraionul 14, a tri
mis redacției o sesiza
re prin care arată că 
în cartier se află un 
chioșc-librărie unde 
elevii și preșcolarii nu 
găsesc mai nimic. Pe 
deasupra, încăperea 
așa-numitei librării 
este mică, necorespun
zătoare.

Centrul de librării 
Ploiești ne-a răspuns 
că cele trei chioșcuri 
din orașul Buzău se 
aprovizionează cu măr
furi de papetărie — 
jucării direct de la 
I.C.R.M. — Ploiești, 
care are obligația de a 
onora comenzile în
tocmite de acestea. 
Respectiva întreprin
dere nu a livrat insă 
la timp produsele so
licitate. Pentru a satis
face cerințele cumpă
rătorilor din Buzău, 
Centrul de librării Plo
iești a expediat cu 
mașinile sale la unită
țile buzoiene produse 
de papetărie, jucării și 
articole cosmetice.

în încheierea răs
punsului insă se re
latează un fapt pe ca- 
re-1 supunem atenției 
conducerii Consiliului 
popular al municipiu
lui Buzău. „în legă
tură cu propunerea 
dv. (a părinților — 
n.n.) pentru un spațiu 
de librărie, am inter
venit de nenumărate 
ori la organeie'locale 
de stat, in vederea re
partizării unui spațiu 
corespunzător pentru a 
putea face o bună a-

provizionare (și, bine
înțeles, servire civili
zată — n.n.), dar pină 
în prezent nu ni s-a 
asigurat".

Așa stînd lucrurile, 
așteptăm precizări pri
vind modul cum. a fost 
rezolvată această ce
rință îndreptățită.

Cu „duhul 
blîndeții"

De la Comitetul de 
partid al sectorului 3 
din Capitală ne-a so
sit la 2 decembrie a.c. 
un răspuns la o scri
soare ce i-a fost tri
misă spre soluționare 
la 5 mai 1976. Deși 
termenul de soluționa
re a . sesizărilor — 
prevăzut in hotăriri de 
partid și -de stat — 
este depășit cu mult, 
totuși, în răspunsul 
semnat de țcv. Vasile 
Carolică, prim-secre- 
tar al comitetului de 
partid al sectorului, nu 
se face nici o referire 
la această întirziere, 
ca și cum nimic nu 
s-ar fi întîmplat.

Să începem insă 
relatînd răspunsul sec
torului la scrisoarea 
adresată redacției de 
Sevastița Olteanu, 
muncitoare la în
treprinderea „PRE- 
FIN" — București, cu 
o vechime de 28 de 
ani in muncă. După 
ce se fac unele preci
zări privind activita
tea compartimentului 
C.T.C., în răspuns se 
arată : „S-a constatat 
că tov. Cremenaru 
Constantin are o com
portare necorespunză
toare față de munci
tori. cărora le vorbeș
te urit și uneori ii 
bruschează. în urma 
celor constatate, el a

fost pus in discuția 
biroului organizației de 
bază P.C.R., atrăgîo- 
du-i-se atenția asupra 
modului de comporta
re față de muncitori 
și in legătură cu une
le deficiențe ce mai 
există în organizarea 
și funcționarea com
partimentului pe care 
îl conduce".

Ce se scria de fapt 
în scrisoarea care a 
prilejuit acest răs
puns ? „.„în urma
unor scrisori (autoa
rea a adresat Tele
viziunii române și 
centralei de resort 
sesizări în legătură 
cu unele deficien
țe în procesul de pro
ducție — n.n.), in loc 
£ă se întreprindă ma
suri organizatorice, 
s-au abătut asupra 
mea calomnii, jigniri, 
brutalizări, care au 
culminat, în ziua de 
27.04. 1976 cînd tov. 
Cremenaru Constan
tin s-a năpustit asupra 
mea cu pumnii (,..). 
...La aceste scene a a- 
sistat și pot da relații 
tovarășele Dincă Ma
ria, Ionescu Tudorița, 
Dumitru Maria, Orzan 
Lidia, Mușat Maria, 
Miclea Ana și altele".

Este limpede. „Brus
carea la tov. Creme
naru Constantin" în
seamnă adevărat hu
liganism, iar drept 
măsură... i se atrage 
atenția. Corespunde 
aceasta oare cu păre
rea adunării generale 
care ar trebui să a- 
nalizeze un asemenea 
caz de încălcare gro
solană a relațiilor și 
raporturilor de mun
că statornicite în în
treprinderile noastre 
socialiste ?
Netului ROȘCA

I

i
J

Nu o dată am scris în rubrica 
noastră despre urmările tragice 
de la jocul cu focul al unor 
copii lăsați fără supraveghere. 
De data aceasta, nu e vorba de 
vreun copil, ci de o femeie in 
virstă. din satul Dorobanți, ju
dețul Arad. Zilele trecute, fă- 
cindu-se frig în casă, a aprins 
focul în sobă. Ca să se încăl
zească mai repede, femeia s-a 
așezat cu spatele la gura cup
torului. Dar s-a așezat prea a- 
proape de bătaia flăcării, ast
fel că rochia i-a luat foc. Su
ferind arsuri foarte grave, n-a 
mai putut fi salvată.

„Negusto
rul" și „cum
părătorul"

Pe o stradă mai lăturalnică, de 
lingă piață, tin negustor ambu
lant oprea, din cind in cind. cite 
un trecător sau trecătoare :

— Vrei să te-mbrac a-nliia ? 
neamule, că ai să mt 
cit trăiești.
amator sau amatoare 
se oprea, imediat Ion 
Drobela Turnu-Seve- 
„marfa" la vedere.

Ia jerseul, 
pomenești

Dacă un 
de chilipir 
Mihai din 
rin scotea

— Și zici că ai marfă destulă ?
— Destulă cit să-ți îmbraci 

toată familia, plus neamurile de 
la tară.

— Și de unde zici c-o ai ?
— Măi da' curios mai ești. Pot 

să-ți spun, că nu-i nici un se
cret. O iau dintr-un oraș unde 
se găsește și o vind in altul unde 
incă n-a sosit. La prețul statului, 
plus remiza.

— Știi cum se numește
— Cum să nu ? Jerseu
—t Nu. Speculă.
,,Cumpărătorul" era de 

liție.

asta ? 
curat.

la mt-

I

I

Rubricd reolizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii1



SCÎNTEIA — marți 21 decembrie 1976 PAGINA 3

Producîîa ft decembrie - ia nivelul ritimila fa primul îrimestru al aaW viitor
Pe magistrala autodepăsirii 

nu există interdicții de viteză...
„în fiecare zi — 75 metri pătrați de 

radiatoare in plus 1“ O atare deviză 
de muncă, despre care, numai cu o 
lună în urmă, se vorbea nu fără o 
anume circumspecție, este acum fapt 
împlinit : de la 1 decembrie, buleti
nele de lucru ale secției radiatoare 
consemnează constant acest spor de 
producție. Cu alte cuvinte, o reglare 
„din mers" a producției la nivelul 
ritmurilor prevăzute pentru primele 
luni ale anului 1977.

Cum se explică o asemenea per
formanță ? în secție lucrează doar 
aceiași oameni, cu aceleași mașini ! 
Un singur lucru nu mai este insă 
același : stilul de muncă. Și acesta, 
după părerea inginerului Vasile 
Iliasa, s-a dovedit a fi decisiv pentru 
depășirea realizărilor din lunile pre
cedente ale anului 197G. Cu o lună 
în urmă, cei din atelierul de topire 
își vedeau numai de treburile din 
„curtea" lor, nu se interesau de ceea 
ce se intimpla cu metalul în procesul 
de turnare, după cum celor de aici 
le era indiferent ceea ce se petre
cea in fazele de topire. Participau 
cu toții la realizarea aceluiași pro
dus. dar parcă intre munca lor se 
afla un hotar pe care n-aveau voie 
să-1 calce. Se intimpla să apară în- 
tr-o zi o piesă-rebut? Dădeau vina 
unii pe alții... O maladie mai veche, 
care arăta ea .singură leacul: nu se 
cerea nimic altceva decit o regru
pare de așa manieră a forțelor sec
ției incit toți membrii săi să-și a- 
precieze munca nu prin prisma 
metalului topit sau turnat, ci prin 
prisma cantității și calității produ
sului finit, a consumului total de 
muncă, materii prime și energia 
pentru realizarea lui. în conse
cință, formațiile de lucru au fost 
organizate in linii continue, cum 
cerea procesul tehnologic de topire- 
turnare, a fost introdusă o evi
dență zilnică a realizărilor obținu
te de fiecare echipă și fiecare om — 
și rezultatele le-am văzut. în locul 
unui eventual flux tehnologic supli-, 
mentar, s-a instituit un flux al or
dinii și disciplinei, al răspunderii 
muncitorești față de munca proprie 
și față de munca celor din jur, care 
a ridicat randamentul productiv al 
secției, chiar din ziua în care a fost 
declanșat.

într-o altă secție a întreprinderii 
bucurcștene de radiatoare, echipa
mente metalice, obiecte și armături 
sanitare — la armături neferoase — 
se puneau probleme și mai grele». 
Pentru că aici, cum ne spunea to
varășul Mihai Marinescu, șef de sec
ție coordonator, se realizează, aproa
pe fără nici o cooperare, nu un sin
gur produs, ci peste 150 și nu mai 
puțin de 1 500 repere. Fabricația 
fiecăruia dintre ele trebuia adusă la 
numitorul comun al lui ’77. Este de 
la sine înțeles că, pentru aceasta, sa 
cereau rezolvate numeroase proble
me tehnice și organizatorice. Și fie
care problemă era un dosar. Dacă-1 
luai pe fiecare, filă cu filă, consta
tai că primul lucru pe care trebuia 
să-1 faci era să te duci la conduce
rea întreprinderii și să ceri ajutor, 
pentru că ziceai Că. altfel, „nu se 
poate". Comuniștii din secție nu 
puteau fi insă de acord cu o ase
menea optică. Ei au hotărît ca pro
blemele pregătirii producției anului 

viitor să înceapă cu pregătirea oa
menilor. S-au organizat deci dis
cuții amănunțite in fiecare atelier, 
la fiecare mașină. Și. din toate a- 
cestea. s-a desprins firesc concluzia 
că peste tot mai erau rezerve 
nevalorificate care, conectate in
tr-un flux perfect sincronizat, puteau 
constitui baza de plecare pentru în
făptuirea noilor sarcini de produc
ție. S-a stabilit o strategie de fina
lizare a ideilor și propunerilor 
făcute pentru sporirea randamentului 
agregatelor existente și. dată fiind 
complexitatea lucrurilor care urmau 
să fie puse la punct, s-a hotârit să 
se treacă la aplicarea lor chiar din 
luna noiembrie. Experimentul a avut, 
pentru intregul colectiv, valoarea 
unei adevărate redescoperiri de

In întreprinderi din sectorul 7 
din Capitală

sine: cei de la armături neferoase 
au intrat în cadența producției anu
lui viitor cu două luni mai devreme.

Fără îndoială, nu este deloc 
simplu — și în aceasta constă e- 
sența exigențelor prevederilor pla
nului pe 1977 — procesul de des
prindere dintr-un ritm și de in
trare în altul care cere, acum mai 
mult ca oricind. soluții la care 
trebuie să se ajungă prin forțe 
proprii, printr-o evaluare superioa
ră a rezervelor interne. De la fie
care loc de muncă, din fiecare sec
ție. din fiecare întreprindere.

Urmărind mutațiile survenite în 
aceste zile în activitatea întreprin
derii amintite și a altora din secto
rul 7, nu este greu să-ți dai sea
ma că. pretutindeni. în momentul 
de față se impune cu tot mai multă 
acuitate adevărul că acțiunea de 
fructificare a resurselor interne, in 
așa fel incit să se concretizeze în 
produse tot mai multe și mai bune, 
practic, nu cunoaște nici un fel de 
limite.

La întreprinderea „Electrotehnica", 
de pildă, unitatea II dispunea de 
condiții pentru creșterea producției 
de transformatoare de sudură de 
130 A cu 40 la sută. Și totuși, aceste 
rezerve continuau să rămină doar... 
rezerve, pentru că unitatea respec
tivă nu primea construcțiile metalice 
necesare. Constatînd situația, comi
tetul de partid a cerut comuniștilor 
din atelierul de construcții metalice 
să găsească soluții pentru a satis
face integral aceste cerințe. Bine
înțeles, căutarea lor nu trebuia să 
se prelungească pînă cînd... se uita 
de ele — remarca tovarășul Aurel 
Iliescu, secretarul comitetului de 
partid. Li s-a explicat oamenilor de 
ce este necesar să se acționeze cu 
operativitate și. după cîteva zile, 
problema era rezolvată: prin me
canizarea unor operații de îndoit 
care se executau manual, prin fo
losirea mai eficientă a mașinilor 
complexe de decupat și prin unele' 
simplificări referitoare chiar la con
cepția produsului respectiv — în 
componența căruia intră cu 10 la 
sută mai puțin metal. Acum, la „E

lectrotehnica", în loc de 60 de trans
formatoare de sudură de 130 A pe 
lună, se produc 100.

Dar poate mai concludent în acest 
sens este un alt exemplu de la în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb. încă din luna noiembrie, 
cind au demarat practic pregătirile 
concrete pentru producția anului 
viitor, comuniștii din secția de pre
lucrări mecanice, care urma ,să-și 
sporească producția cu 30 la sută, 
și-au dat seama că. numai prin mă
surile tehnico-organizatorice stabilite 
de conducere, obiectivul propus nu 
va putea fi atins integral. Pentru că 
acestea nu includeau o mare re
zervă de care dispunea secția: fo'o- 
sirea .eficientă a timpului de lucru 
și a experienței profesionale a fie

cărui om. în secție lucrează, alături 
de strungari mai vîrstnici, 80 la sută 
tineri. Cei mai vechi își depășeau 
cu regularitate sarcinile de plan, iar 
ceilalți abia le îndeplineau. Cu sau 
fără rost, multi dintre ei se plimbau 
dintr-un loc în altul, solicitînd ba o 
explicație, ba un sfat, ba chiar să 
li se dea de lucru, deoarece n-aveau. 
Și, nu de puține ori, la plimbările 
lor se adăugau și cele ale unor mun
citori mai vechi, care, terminînd o 
comandă, trebuiau să-și caute alta. 
După o analiză aprofundată a acestor 
stări de lucruri intr-o adunare de 
partid, de la 1 decembrie a fost in
trodus în secție sistemul de lucru 
în acord global. De atunci, observa 
tovarășul Constantin Georgescu, se
cretarul comitetului de partid, nimeni 
nu mai caută nimic. Toți au tot ce 
le trebuie și lucrează. în plus, strun
garii cu experiență îi supraveghează 
pas cu pas pe cei tineri, nu-i mai 
iasă să se descurce „cum or putea", 
fiind și ei direct interesați ca a- 
ceștia să lucreze cu o productivi
tate tot mai mare, să dobindească o 
calificare tot mai înaltă — ceea ce 

întreprinderea „Electro-Argeș" din Curtea de Argeș : aspect din hala de montaj Foto : I. Lazăr

nu face decit să' amplifice per
manent capacitatea creatoare a co
lectivului. Și, astfel, creșterea cu 
30 la sută a producției, care la 
început părea că depășește posibi
litățile secției, a devenit perfect 
posibilă. Acum se fac pregătiri pen
tru introducerea acestui sistem de 
lucru și în alte ateliere și sectoare 
din întreprindere.

Din exemplele menționate aici mai 
rezultă însă ceva: nici un ritm nu 
se impune peste tot — în toate 
compartimentele unei întreprinderi, 
oricît de bine ar fi dimensionate și 
reglate între ele — cu aceeași e- 
nergie și cu aceleași rezultate. Ba. 
cîteodată. cei ce o iau înainte sînt 
nevoiți să-i aștepte pe cei din urmă, 
cu toate că semnul înscris acum pe 
magistrala autodepășirii interzice 
orice staționare de acest gen. La 
„Semănătoarea", de pildă, unele sec
ții. cum sînt cea de prese sau 
turnătoria de fontă, care altădată 
țineau pur și simplu în loc pc to
varășii din alte secții de pe fluxul 
tehnologic, deoarece nu le livrau la 
timp piesele necesare, acum sînt în 
măsură să creeze asemenea stocuri 
incit ele sînt ținute pe loc de sec
țiile beneficiare. Cum pot fi. evitate 
astfel de decalaje, care, evident, îm
piedică valorificarea integrală a re
surselor fiecărei unităti productive? 
Tovarășul Alexandru Lăstun, secre
tarul comitetului de partid, ne 
mărturisea că se gîndește la insti
tuirea unor dialoguri permanente 
între secții, care, transformate în 
programe precise de lucru, i-ar o- 
bliga pe cei rămași în urmă să-și 
iuțească pasul, iar pe cei ce se află 
înainte să nu-și mai încetinească 
motoarele.

într-un anume fel. ideea unor a- 
semenea dialoguri poate fi regăsită 
și în numeroasele acțiuni pe care 
le-a inițiat și le inițiază comitetul 
de partid al sectorului. împreună cu 
comitetele de partid din întreprin
deri. pentru punerea mai intensă in 
valoare a resurselor productive din 
fiecare unitate în parte, pentru ex
tinderea a tot ceea ce este bun ea 
experiență în toate întreprinderile 
din sector.

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scînteii"

Volum sporit 
de transporturi, 

consumuri mai reduse 
de carburanți

La începutul anului. I.T.A. 
Argeș lansa către toate între
prinderile de transporturi auto 
din țară o insuflețitoare chemare 
la întrecere.

— Colectivele de oameni ai 
muncii din autobazele întreprin
derii noastre — spunea Aure
lian Marcoșan. directorul I.T.A. 
Buzău — au fost puternic mo
bilizate de chemarea la întrece
re și au acționat prin măsuri e- 
nergice, cu hotărire pentru a ob
ține rezultate deosebite la toți 
indicatorii.

— In ce s-au concretizat mă
surile adoptate ?

— Analizînd temeinic volu
mul de transport pe principalii 
beneficiari, la constituirea coloa
nelor s-a ținut seama de cerin
ța ca acestea să fie amplasate 
cit mai aproape de locurile de 
încărcafe-descărcare a mărfuri
lor. In acest fel au fost reduse 
deplasările „în gol", s-a mărit 
durata de funcționare a auto
camioanelor Ia beneficiari, s-au 
economisit mari cantități de car
buranți. De asemenea. în ate
lierele autobazelor a fost intro
dus al doilea schimb de lucru 
pentru reparații curente și re
vizii, în urma căruia a crescut 
cu 4 la sută coeficientul de u- 
tilizare a parcului. Au fost in
troduse linii de testare a auto
vehiculelor, iar prin ateliere 
mobile, reparațiile la coloanele 
sau grupurile dispersate se e- 
xecută la fața locului, evitîn- 
du-se parcursul „în gol". Acum, 
bilanțul activității consemnează 
depășirea substanțială a angaja
mentului suplimentat. Așa. spre 
exemplu, veniturile realizate 
sînt de 9 ori mai mari decit 
angajamentul asumat, volumul 
mărfurilor expediate este de 
două ori mai mare, productivi
tatea muncii pe lucrător a cres
cut cu 5 500 tone-kilometri, iar 
beneficiile peste plan au ajuns 
la 3,3 milioane lei.

— în afara măsurilor tehnico- 
organizatorice aplicate a fost 
lansată și vreo inițiativă ?

— „Să lucrăm o zi pe lună cu 
benzină economisită" se nu
mește inițiativa extinsă la fie
care autovehicul și coloană. Ca 
urmare a aplicării ei, pînă acum 
pe întreaga întreprindere s-au 
înregistrat economii față de nor
mă de 780 tone benzină și 330 
tone motorină. (Mihai Bâzu).

Rezuitate, experiențe, precizări din

JUDEȚE CU PLANUL 
anual Îndeplinit

MARAMUREȘ:

Prin creșterea productivității 
muncii

• Comparativ cu anul trecut, o producție 
cu 12,3 la sută mai mare • Noi spații 
industriale introduse în circuitul 

productiv
Raportînd C.C. al P.C.R., tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, atingerea, m 
ziua de 18 decembrie, a cotelor fi
nale ale planului pe acest an la pro
ducția globală și productivitatea 
muncii, oamenii muncii din indus
tria județului Maramureș s-au anga
jat să realizeze, pînă la finele lui 
1976, o producție suplimentară in va
loare de 324 milioane lei.

Este un bilanț bogat, cu atît mai 
valoros cu cit, după cum se știe, în 
primul trimestru al anului, din cauza 
unei ierni deosebit de grele, minerii, 
metalurgiștii, forestierii și construc
torii au întîmpinat mari greutăți și 
au făcut eforturi deosebite pentru 
desfășurarea normală a procesului 
de producție și recuperarea unor ră- 
mîneri în urmă față de plan. Des
pre modul în care organizația ju
dețeană de partid a pregătit condi
țiile de înfăptuire a acestui succes, 
despre factorii care au înlesnit înde
plinirea mai devreme a planului a- 
nual a făcut o serie de precizări 
tovarășul Dumitru Ciuclca, secretar 
al Comitetului județean Maramureș 
al P.C.R. :

— Grăitor este faptul că. in acest 
an, producția industrială a județului 
a înregistrat o creștere de 12,3 la 
sulă comparativ cu 1975. Pe de altă 
parte, 76 la sută din producția su
plimentară a acestui an este rezul
tatul creșterii productivității muncii, 
indicator la care nivelul planificat a 
fost depășit cu 2,7 la sută. Chiar și 
numai aceste două cifre ilustrează 
sintetic efectele deosebit de pozitive 
ale activității politico-educative și 
organizatorice pe care organele și 
organizațiile de partid din județ au 
desfășurat-o cu stăruință pentru mo
bilizarea colectivelor din întreprin
deri în vederea valorificării a noi 
rezerve ale producției, pentru întro
narea unui climat de ordine și dis
ciplină riguroasă în muncă. în fie
care unitate industrială au fost ela
borate ample programe de măsuri 
pentru fructificarea mai intensă a 
potențialului uman și' material de 
care dispun, s-a acționat cu hotărîre 
și fermitate pentru asimilarea de 
noi produse, creșterea productivită
ții muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, pregătirea și perfecționa
rea profesională a forței de muncă, 
folosirea cu indici superiori a capa
cităților de producție, urmărindu-se 
în permanență rezultatele, imediate 
obținute.

Iar rezultatele au fost pe măsura 
așteptărilor. Eforturile vizînd creș
terea indicilor de utilizare a mași- 
nilor-unelte, a spațiilor construite se 
reflectă grăitor în sporirea gradului 
de folosire a mașinilor-unelte, pe 

ansamblul unităților din județ, cu 
aproape 5 la sută, precum și in in
troducerea in circuitul productiv a 
16 000 mp spații construite. Efectul 
economic : obținerea unui spor de 
producție de aproape 80 milioane lei.

De mare importanță s-au dovedit 
inițiativele muncitorești — expresie 
elocventă a hotărîrii și abnegației, a 
înaltei răspunderi comuniste cu care 
colectivele de muncă din întreprin
derile maramureșene s-au angajat să 
înfăptuiască sarcinile mobilizatoare 
ale planului din acest an. „Brigada 
de muncă și educație comunistă" — 
competiție a minerilor, desfășurată 
pentru trofeul „Diamant de Mara
mureș" ; „Din fiecare metru Cub de 
masă lemnoasă — produse în va
loare de peste 3 300 lei", aplicată la 
C.P.L. Sighetu Marmației ; „Produse 
noi din deșeuri", la I.J.T.L. ; „Cu 
explozivul economisit într-o lună să 
pușcăm în toate schimburile într-o 
zi". în sectorul minier ; „Din fire 
P.N.A. și poliesteri economisite să 
realizăm zilnic 25 de tricotaje", la 
unitatea din Sighetu Marmației. re
prezintă nu numai denumirile bine
cunoscute ale unor valoroase iniția
tive, ci catalizatorul viu al îhtrece- 
rii socialiste. Este firesc, în acest 
context, ca printre întreprinderile 
care au încheiat cu succes acest 
prim an al cincinalului să întilnim 
exploatările miniere Ilba și Baia 
Sprie, Flot.ația centrală, I.J.I.L., 
U.F.E.T. Vișeu de Sus. I.M.M.N. 
Baia Mare. Trustul județean de con
strucții. platforma minieră și Șan
tierul de construcții industriale Baia 
Mare.

Pregătirea din timp a planului pe 
anul viitor, care prevede o creștere 
a producției industriale de 10.3 la 
sută față de nivelul anului curent, 
constituie de multă vreme o pre
ocupare de prim ordin pentru or
ganele de partid și de stat din ju
deț, pentru organizațiile de partid 
din unitățile economice. Acțiunea de 
contractare a producției și a necesa
rului de resurse materiale pentru 
viitorul an de producție se află de 
acum în stadiu final, iar nominaliza
rea producției s-a încheiat. Au fost 
pregătite, de asemenea, tehnologiile 
de fabricație și s-au stabilit grafice 
cu termene pentru realizarea planu
lui de asimilare a noi produse, în
deosebi pentru sectorul de con
strucții de mașini și de mobilă. S-au 
asigurat deci premise ca — din pri
mele zile ale lui ’77 — să se mun
cească cu spor, să se obțină bune 
rezultate in muncă.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

În dezbatere publică: Proiectul Legii privind 
organizarea producției de legume și cartofi, precum și

VRANCEA:

Un înalt dinamism economic
•130 milioane lei producție suplimentară 
• In toate întreprinderile s-a depășit 

productivitatea planificată

valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor
• Proiectul legii supus dezbaterii 

publice pune in fața lucrătorilor din 
agricultură o problemă deosebit de 
importantă : creșterea și diversifica
rea producției de legume, asigurarea 
pe tot parcursul anului a unui volum 
suficient de produse din acest sector. 
La capitolul III, art. 20 din proiectul 
legii se amintește, printre altele, des
pre fermele specializate pentru pro
ducerea semințelor de legume și 
fructe. Consider că in lege ar fi 
bine să se prevadă ca o măsură 
practică, menită, după părerea mea, 
să contribuie la sporirea producției 
atit sub aspect calitativ, cit și canti
tativ, generalizarea organizării de 
ferme specializate în toate unitățile 
agricole. Ele există, ce-i drept, și 
acum in multe cooperative agricole, 
producînd 2—4 sortimente de legu
me. în județul nostru, spre exemplu, 
întreprinderea de conserve din legu
me și fructe „Refacerea" are ferme 
proprii, care se întind pe mai bine 
de 1 100 de ha și care-i asigură ma
teria primă, in special la tomate, ar
dei. mazăre, fasole verde etc. La Ma- 
cea. Curtici. Pecica și în alte cîteva 
localități există, de asemenea, ferme 
specializate. Dar, așa cum spuneam, 
și in alte unități sint posibilități de 
a fi organizate astfel de ferme, ceea 
ce ar permite o mai bună planifi
care a suprafețelor cu legume pe 
zone, specii etc. De asemenea, ar ti 
necesar să se prevadă ca fermele 
specializate, de mai mare întindere 
ca suprafață și cu pondere în pro
ducție. să fie servite in exclusivitate 
de secții S.M.A. specializate la rin- 
dul lor pe lucrări in legumicultura.

Ioan PAȘCA
director tehnic la I.L.F. Arad

• Traducerea în viață a prevederi
lor cuprinse în proiectul legii pe care 
o dezbatem vor contribui la îmbună
tățirea continuă a aprovizionării 
populației cu legume și fructe. Mă 
voi opri doar la o parte din preve
derile ce se referă la consiliile 
populare. Și pină acum Comite
tul executiv al Consiliului popu
lar municipal Galați a acționat bine 
in ce privește organizarea aprovizio
nării cu legume De pildă, în legătură 
cu urmărirea realizării la timp și 
în bune condiții a planurilor de apro
vizionare cu legume, cartofi, fructe, 
remarc emiterea unei decizii proprii 
în luna iulie a.c. pentru stabilirea 
sortimentelor minimale ale fiecărei 
unități de desfacere a I.L.F.. l.A.S. 
sau Agrocoop. Prin controlul realizat 
de deputați. membri ai comitetului 
executiv, echipe de control obștesc, 
împuterniciți ai primarului pentru 

respectarea deciziei noastre, s-a in
tervenit în cazurile cind produsele 
contractate nu erau livrate la termen 
sau in sortimentele planificate. Aces
te măsuri au contribuit la mai buna 
aprovizionare a populației cu legume 
și fructe. Mă refer și la altă acțiu
ne : extinderea suprafeței cultivate 
cu legume iti curțile cetățenilor, su
prafață care a crescut in 1976 cu 251 
hectare. Cetățenilor li s-au pus la dis
poziție, prin grija comitetului muni
cipal ăl femeilor, răsaduri produse 
în serele din cartierele municipiului. 
S-au cultivat și terenuri din curțile 
întreprinderilor și instituțiilor, chiar 
primăria amenajîndu-și o grădină de 
legume în curtea proprie. Consider 
necesar ca în lege să se prevadă 
constituirea de asociații de cultiva
tori de legume pentru terenurile vi
rane din jurul orașelor. Legea ar 
putea fi urmată de un regulament 
de funcționare a acestor asociații. In 
felul acesta nu numai că va putea fi 
găsită o ocupație plăcută pentru oa
menii muncii in timpul lor liber, dar 
va rezulta și o cantitate apreciabilă 
de legume și fructe.

Benone PUȘCA
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal 
Galați

Economii de energie prin promovarea progresului tehnic
Combinatul chimic 

din Tirnăveni și-a în
deplinit zilele acestea 
sarcinile planului a- 
nual. Această veche 
cetate a chimiei ro
mânești. care s-a dez
voltat și modernizat 
considerabil in anii so
cialismului, asigură zi 
de zi mari cantități 
de carbid pentru eco
nomia națională și 
pentru export. Tot 
aici se realizează poli- 
sulfura de bariu și 
bicromatul de sodiu. 
Pe lingă produsele 
chimice din profilul 
principal al combi
natului. aceeași marcă 
o poartă unele ma
teriale de construc
ție ca : plăci de fa
ianță. articole din

gresie antiacidă (tu
buri și racorduri de 
canalizare, plăci de 
pavaj, cărămizi etc.). 
Este notabil și faptul 

•că in toate sectoarele 
combinatului se des
fășoară o activitate 
intensă de descoperi
re și valorificare a re
zervelor interne care 
să permită ridicarea 
pe o treaptă superioa
ră a calității tuturor 
celor 32 de produse.

O fructuoasă con
tribuție la dotarea și 
reutilarea modernă a 
Combinatului chimic 
din Tirnăveni o aduce 
propria secție de uti
laj chimic și piese de 
schimb, care de la ni
velul unui modest a- 
telier a ajuns in cîțiva 
ani la dimensiunile u-

0 Propun ca în Legea privind or
ganizarea producției de legume și car
tofi, precum și valorificarea legume
lor, cartofilor și fructelor să se pre
vadă ca pentru populația din zonele 
de deal și de munte producătoare de 
cartofi să rămînă în vigoare hotă- 
rirea Consiliului de Miniștri nr. 
1033/1975 privind acordarea de po
rumb unor producători care vînd 
statului cartofi pe bază de contract 
sau prin achiziție. Aceasta ar veni 
în sprijinul gospodăriilor populației 
în stimularea creșterii de porcine, 
ovine, păsări, iepuri, bovine și ar 
contribui la evitarea schimbului 
făcut, direct de către producători în
tre ei, la prețuri exagerate, pe piața 
neorganizată.

SZAKACS Vasile
președinte U.J.C.C. Harghita

0 Fac următoarele propuneri pri
vind îmbunătățirea redactării Legii 
privind organizarea producției de le
gume și cartofi, precum și valorifica
rea legumelor, cartofilor și fructelor. 
La art. 6 să se adauge un ultim ali
neat : „Pe o rază de 100 km în jurul 
marilor centre de consum. pentru 
desfacerea în vrac a produselor proas

nei adevărate unități 
constructoare de ma
șini. Colaborarea
strinsă dintre chimiș- 
tii și constructorii de 
mașini din combinat 
s-a concretizat intr-o 
serie de perfecționări 
ale utilajelor și insta
lațiilor. in promova
rea susținută a pro
gresului tehnic. Exe
cuția lucrărilor de 
modernizare a cupto
rului VI carbid, de 
pildă, s-a înscris pe 
linia obiectiveloi vi- 
zind valorificarea su
perioară a resurselor 
materiale, economisi
rea materiilor prime 
și a energiei. Prin 
recuperarea gazelor 
de oxid de carbon și 
recircularea conden
sului s-a creat posi

pete, după recepția făcută de I.L.F., 
transportul se va îndruma direct la 
piață, pentru a se evita deplasări și 
manipulări costisitoare". La art. 13, 
alineatul 2 să se arate : „Totodată, 
centrala este obligată să realizeze zo
narea și cultivarea suprafețelor nece
sare de căpșuni, zmeură și diverși 
arbuști fructiferi pentru..." Susțin a- 
cest ultim punct deoarece cuvîntul 
alți arbuști fructiferi din textul ac
tual nu este necesar.

Ing. Șt. BARBULESCU
pensionar,
București, str. L. Rebreanu 6 
Bloc B. 1, ap. 359, sectorul 4

0 Cooperația de consum din jude
țul Sălaj a făcut. în anii precedenți, 
investiții importante pentru înființa
rea anor centre de premdustrializare 
și deshidratare a legumelor și fruc
telor în orașele Zalău. Jibou. Șimleu- 
Silvaniei și Cehu-Silvaniei, care a- 
nual aduceau milioane de lei bene
ficiu, contribuind direct la aprovizio
narea populației. în anul 1965 acti
vitatea de legume și fructe a fost 
predată de cooperația de consum 
către I.L.F. Cooperația din județul 
Sălaj a dat 4 centre mari, bine dez

bilitatea economisirii 
unei cantități de e- 
nergie termică echi
valentă cu necesarul 
combinatului pe 70 de 
zile. In această acțiu
ne s-au afirmat și se 
afirmă comuniștii Va
sile Cerghizan, loan 
Popa. Schwartz Ente
ric. Ioan Puican. echi
pele conduse de 
Dumitru Orlandea, 
Gheorghe Rogna. E- 
mil Loga. Petru Cos- 
tin și mulți alții.

O preocupare per
manentă o constituie 
și înlocuirea unor ma
terii prime ce au 
prețuri ridicate cu 
altele mai ieftine 
sau chiar cu deșe
uri — menținîndu-se 
însă parametrii ca
litativi ai produselor.

Astfel, cercetările și 
studiile efectuate au 
creat posibilitatea în
locuirii bioxidului de 
sulf, ceea ce a deter
minat realizarea unei 
economii de 400 lei la 
tona de produs.

Beneficiind de im
portante modernizări 
și dezvoltări in peri
oada actualului cin
cinal, Combinatul chi
mic din Tirnăveni va 
aduce o contribuție 
tot mai însemnată la 
reducerea importuri
lor și crearea unor 
disponibilități de pro
duse pentru export. 
(Cornel Pogăceanu).

In imagine: un as
pect de muncă de 
la Combinatul chi
mic din Tirnăveni. 
(Foto: Koncz Jânos).

voltate, cu linie de marc, linie de 
magiun, linie de conserve și 12 uscă- 
toare tunel. Pentru buna funcțio
nare a centrelor amintite, cooperația 
de consum și-a pregătit cadrele teh
nice necesare, care au fost luate o- 
dată cu aceste centre de preindus- 
trializare. Cooperația de consum din 
județ a înființat din nou 3 centre de 
preindustrializare. investind sume im
portante de bani în aceste utilaje. 
Cu prilejul „Zilei recoltei", vizitînd 
expoziția agricolă de la Slatina, to
varășul Nicolae Ceaușescu a dat in
dicații în ceea ce privește colabora
rea între cooperativele agricole și 
cooperația de consum in cadrul con
siliilor intercooperatiste în prelucra
rea produselor agricole. în lumina 
acestei indicații, propun ca în lege 
să se prevadă organizarea acestei 
cooperări.

De asemenea, cooperația de con
sum să aibă dreptul - să practice pre
țurile de contract pentru producă
torii care încheie contracte cu pri
vire la legume, fructe și cartofi cu 
cooperația de consum și să desfacă la 
populație legume, fructe și cartofi, 
cu respectarea prețurilor și legilor 
în vigoare.

T. BONCA
1JECOOP — Sălaj

Onorîndu-și sarcinile anuale de 
plan cu un avans de 13 zile, oamenii 
muncii din industria județului Vran- 
cea se angajează să livreze supli
mentar, pînă la sfîrșitul lunii decem
brie a.c., o producție în valoare de 
peste 130 milioane lei. Acest succes 
deosebit obținut de muncitorii tine
rei industrii a Vrancei confirmă ho- 
tărîrea lor fermă de a realiza cu suc
ces sarcinile deosebite care le revin 
în acest cincinal : atingerea nivelului 
de 10 mjliarde lei producție industria
lă în 1980. Aceasta definește înaltul 
dinamism al economiei județului 
Vrancea, ritmul anual de creștere a 
producției industriale în actualul 
cincinal fiind de 18 la sută. îndepli
nirea înainte de termen a sarcinilor 
din primul an al cincinalului demon
strează puterea de mobilizare a orga
nizațiilor de partid, hotărârea colecti
velor de muncă din unitățile indus
triale ale județului de a contribui cu 
toate forțele Ia înflorirea continuă a 
patriei. Cele 130 de milioane lei pro
ducție industrială, care constituie 
materializarea hărniciei vrîncenilor, 
înseamnă cantități în plus de produ
se de mecanică fină, cje confecții, 
prefabricate pentru construcții, buș
teni și cherestea, produse chimice, 
bunuri alimentare și alte mărfuri 
solicitate de economia națională. Care 
sînt liniile de forță ale succesului ob
ținut ?

— Avansul cîștigat în realizarea 
planului anual, precizează tovarășul 
Constantin I. Constantin, secretar al 
comitetului județean de partid, se da
torează în primul rînd faptului că 

la baza întregii noastre activități de 
partid se afla preocuparea zilnică a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de a se situa la nivelul celor 
mai înalte criterii ale eficienței eco
nomice. Succesul repurtat are ca su
port, în mod deosebit, atingerea unui 
ritm superior de creștere a producti
vității muncii, realizările la acest in
dicator situindu-se peste sarcina pla
nificată in toate întreprinderile in
dustriale din județ.

Dar consemnînd acum, la sfîrșit de 
an, acest fapt semnificativ pentru in
dustria județului Vrancea. trebuie să 
amintim că, încă din primele zile ale 
anului 1976. in fiecare întreprindere, 
colectivele de muncă au pornit între
cerea socialistă inscriindu-și ca o- 
biective distincte promovarea unei 
organizări superioare a producției și 
a muncii, folosirea cit mai eficientă 
a mijloacelor tehnice existente și a 
timpului de lucru. Aceste preocupări 
constante s-au cristalizat in valoroa
se inițiative. Bunăoară, la întreprin
derea de confecții din Focșani, apli
carea inițiativei „Etalon-calitate-mi- 
limetru-secundă" a contribuit din 
plin la punerea în valoare a rezerve
lor existente, fapt care a dus la si
tuarea printre fruntașii județului a 
colectivului de aici. Exigenți cu mun
ca lor, lucrătorii întreprinderii au dat 
curs, recent, unei alte inițiative de 
natură să contribuie la perfecționa
rea activității productive : „Cel mai 
organizat loc de muncă". Primele re
zultate au și apărut. Durata de exe
cuție a unui costum pentru bărbați 
a fpst redusă cu 2 la sută, iar cea 
pentru o rochie — cu 2.5 la sută.

Primul an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice a însemnat pentru 
întreprinderile industriale din Vran
cea o susținută activitate de înnoire 
și modernizare a producției. Astfel, 
in 1976 au fost introduse in fabrica
ție la întreprinderea de matrițe, stan
țe, scule și dispozitive din Focșani 
noi accesorii și port-scule pentru ma- 
șini-unelte mari. Rezultate bune au 
fost obținute și în direcția diversifi
cării produselor chimice, mobilei, 
confecțiilor, produselor alimentare. 
Șantierele de investiții din țară fo
losesc cu bune rezultate elementele 
de beton celular autoclavizat. blocu
rile de zidărie, plăcile termoizolante, 
blocurile ceramice cu goluri orizonta
le. adică noutățile livrate de între
prinderile de materiale de construc
ții din județ.

Acumulind o valoroasă experiență 
în lupta pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan și a angajamen
telor. oamenii muncii din industria 
județului Vrancea sint ferm hotărîți 
să obțină și in anul viitor noi succe
se în "muncă, să se numere in rindu- 
rile eșaloanelor fruntașe ale întrece
rii socialiste.

Dan CONSTANTIN 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinleil"
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Congresul educației politice și al 

culturii socialiste, analizînd multi
plele căi de educare socialistă a ma
selor. a reliefat rolul deosebit pe 
care îl are cunoașterea istoriei pa
triei. Sînt semnificative, din acest 
punct de vedere, aprecierile și 
recomandările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „de a se acorda mai mul
tă grijă istoriei, literaturii, limbii ro
mâne, creației poporului nostru — 
aceasta constituind un factor impor
tant pentru educația socialistă a ti
neretului patriei noastre". în lumina 
acestor comandamente, înscrise la loc 
de frunte și in Programul de măsuri, 
ne propunem să exprimăm unele 
puncte de vedere referitoare la ma
nualele școlare de istorie, a căror 
importanță sporește desigur și mal 
mult.

Dintre acestea, manualul de istorie 
a României destinat clasei a VIII-a 
(Dragne Florea, Matei Ionescu, Au
rel Iordănescu — Istoria României, 
manual pentru clasa a VIII-a, Edi
tura didactică și 
pedagogică) are -------------------- *■
un rol de primă 
însemnătate: el
se adresează în
tregului tineret 
școlar, studierea 
lui are loc la 
vîrsta cînd se formează cel ___
bine concepția și atitudinile ele
vilor, iar prin problematica 
este purtătorul unui bogat tezaur de 
fapte, capabile nu numai să instru
iască. dar în primul rind să mobili
zeze marile capacități ale tine
retului în jurul idealurilor care ani
mă întregul nostru popor. Așa, de 
pildă, manualul reliefează momente
le și evenimentele cruciale ale isto
riei patriei, inclusiv cele care reflec
tă participarea, alături de poporul 
român, a naționalităților conlocui
toare, contribuția acestora la lupta și 
munca comună pentru libertate și 6 
viață mai bună. Un loc important se 
acordă mișcării muncitorești și revo
luționare. problemelor luptei pentru 
făurirea unei vieți noi pe pămîntul 
României. în ansamblu, manualul 
realizează o interpretare științifică, 
materialist-istorică a trecutului po
porului nostru, a dezvoltării sale as
cendente. fiind vizibilă preocuparea 
de reliefare a contribuției românești 
la tezaurul creației materiale și spi
rituale universale.

Și totuși, confruntat cu indicațiile 
din recentele documente de partid, 
precum si cu necesitatea moderni
zării continue a metodelor de muncă 
cu elevii, manualul amintit prezintă 
lipsuri do conținut, de structură, de 
Organizare și chiar de prezentare 
grafică. Apar și unele confuzii și in
consecvente în probleme importante 
cum sînt periodizarea istoriei, for
marea ponorului român și a limbii 
sale etc. Astfel, bunăoară, se afirmă 
că odată Cu revoluția de la 1848 
relațiile de producție capitaliste 
devin dominante (pag. 5), ceea 
ce nu corespunde realității, acest 
fenomen petreeîndu-se în țara noas
tră abia dună adoptarea legii rurale 
din 1864 : și data-terminus a acestei 
orînduiri nu poate fi plasată la 23 
August 1944. așa cum se face în 
manual, cucerirea întregii puteri po
litice de către oamenii muncii avînd 
Joc la sfîrșitul anului 1947. lichida

o imagine falsă asupra succesiunii 
unor evenimente istorice, a crea o 
inadvertență de ordin cronologic, cu 
implicații nedorite asupra înțelegerii 
corecte de către elevi a raporturilor 
dintre etnogeneza poporului român 
și migratia unor popoare. în aceeași 
ordine de idei se impune și corecta
rea afirmațiilor privind cea de ,.a 
doua etapă" în procesul de for
mare a poporului român (pag. 
30). afirmație întărită și prin alt 
enunț la fel de eronat (p. 29).

în realitate, așa cum au dovedit 
cercetările istorice și lingvistice, po
porul român nu s-a format în ulti
mele secole ale mileniului I al erei 
noastre, ci acest proces s-a desfășu
rat cu precădere în perioada roma
nizării Daciei, spre sfîrșitul mileniu
lui I avînd loc încheierea lui. iar în 
ceea ce privește elementele consti
tutive. ele sînt în mod clar înfățișate 
și în Programul P.C.R., unde se sub
liniază făptui că poporul român s-a

Pentru elevii din ciclul gimna
zial. care au nevoie de o reprezen
tare concretă, unele din aceste titluri 
ar putea fi înlocuite prin „Epocă lui 
Matei Basarab și Vasile Lupu" sau 
„Tara Românească și Moldova în 
vremea lui Constantin Brâncovea- 
nu și Dimitrie Cantemir", cu atît 
mai mult, cu cit perioadele istori
ce respective s-au caracterizat și 
prin fapte și curente de cultură de
osebite, care le-au imprimat tră
sături specifice. Și lecția referitoare 
la orinduirea comunei primitive pe 
teritoriul tării noastre este prea fă- 
rîmitat prezentată și prea încărcată 
cu date : în locul actualei structuri 
s-ar putea lua. de pildă. în consi
derate cuprinderea materialului în- 
tr-o singură lecție, incluzînd trăsă
turile generale ale comunei primiti
ve : epoca pietrei, epoca metalelor. în 
continuare am vedea necesară o lec
ție ocnsacrată daco-geților. mergînd 
pînâ la statul dac 
Lecția următoare

însemnări pe marginea manualului 
de istorie a României pentru clasa a VIII-a

mai

sa

constituit ..prin contopirea dacilor cu 
romanii". De altfel, în pofida mul
tor formulări corecte, tratarea temei 
este prea puțin izbutită. sumară, 
ltpsindu-i,părți importante ca pro
blema romanizării daco-geților și 
continuitatea populației daco-romane 
și apoi a poporului român pe acest 
teritoriu, probleme care sînt plasate 
la lecția anterioară. Considerăm că 
se impune revederea întregului mod 
de prezentare a acestei teme fun
damentale din istoria României, atît 
sub raportul unor aprecieri de con
ținut. cit și sub cel al organizării 
materialului, printr-o grupare a pro
blemelor majore ale acestui proces ; 
romanizarea daco-geților ; elementele 
constitutive, aria geografică și pe
rioada de formare a poporului ro
mân ; continuitatea sa pe acest teri
toriu ; raporturile cu popoarele mi
gratoare.

O problemă importantă care se ri
dică în fata oricărui manual — mai 
ales a celor de istorie -~ este judi
cioasa dozare a materialului în func
ție de particularitățile de vîrstă și 
de capacitatea elevilor de a asimila 
cunoștințe. Și sub acest raport, ma
nualul amintit este încă susceptibil 
de îmbunătățiri. De pildă, s-ar putea 
realiza o anumită descărcare a lec
țiilor de date și fapte mai puțin 
semnificative sau care repetă, de la 
o provincie istorică său de la o etapă 
la alta, aceleași situații. La astfel de 
repetări s» ajunge si din cauza unei 
anumite fărîmitări a tratării, pe se
cole sau jumătăți de secole, care nu 
întotdeauna isi găsește o justificare 
de conținut. De altfel. înseși titlurile 
unor teme sau lecții sînt stereotipe. 
fără relief, insuficient de atractive : 
..Țările române în secolul al XVT- 
lea“ : ..Țările române în prima ju
mătate a secolului al XVII-lea" ; 
..Țările române în a doua jumătate 
a secolului al XVIÎ-lea și în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea“ 
etc.

condus de Decebal. 
ar trata războaiele 

cu romanii și si
tuația Daciei în 
timpul stăpînirii 
romane s.a.m.d.

Una din 
importante 
care 
tul 

sa

căile
____ prin 
învățămin- 

istoric își 
educativă, 

dezvoltarea
a 

constituie 
poporului 
civilizației 
Sub acest ra- 
clasa a VIII-a 
destinate cul-

validează funcția 
prin formarea și 
triotismuiui revoluționar și 
ternationalismului o 
liefarea contribuției 
tru la tezaurul 
culturii universale, 
port, manualul de 
cuprinde 5 lecții 
turii. Din păcate însă, aceste lec
ții au mai mult caracter de in
ventar, fără o suficientă raportare 
la realitățile pe care operele men
ționate le reflectă, la curentele mai 
generale în care unele din ele se 
încadrează și la elementele specifi
ce care dau nota de originalitate a 
acestor creații. Ni se pare a fi o se
rioasă lacună și faptul că,în aceste 
lecții nu 
populară 
constituit 
fluențat 
cultă.

Sub raportul înzestrării manualului 
Cu materiale didactice ajutătoare, 
autorii au făcut eforturi meritorii, 
îndeosebi prin lecturile care cuprind 
numeroase extrase documentare. 
Surprinde totuși lipsa totală a hăr
ților și schițelor istorice, destinate 
plasării în spațiu a evenimentelor.

Considerațiile de față nu epuizea
ză. desigur, nici evaluarea meritelor 
și nici sesizarea unor Carențe ale 
manualului de istorie pentru clasa 
a VIII-a. Ele pot constitui totuși 
sugestii pentru îmbunătățirea conți
nutului și modului de prezentare a 
principalului instrument de studiu 
al elevilor. în vederea perfecționării 
continue a învătămîntului istoric, ca 
mijloc important de educație patrio
tică. revoluționară a tineretului.

pa
in- 
re- 

nos-
Și

este evocată și creația 
în diferite domenii, care a 
izvor de inspirație și a in- 
în bună măsură creația

Prof. univ. dr. Aron PETRIC 
Prof. dr. Nicolae BÎRDEANU 
liceul „Matei Basarab" din București

rea relațiilor capitaliste din industrie 
— în 1948, iar din agricultură — în 
cursul procesului de cooperativizare 
pînă în primii ani ai deceniului al 
7-lea. în fapt, se identifică greșit 
termenul de „orînduire" cu cel de 
„epocă". Neclarități și erori de apre
ciere se găsesc și în tratarea „for
mării poporului și limbii româ
ne" (pag. 29—31). E necorespunzător 
faptul că această lecție este plasată 
după prezentarea popoarelor migra
toare. Or. a plasa procesul de for
mare a poporului român după a- 
ceste migrații înseamnă a crea

t V
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : Scott în Antarcti- 

da“ — o producție a studiourilor 
engleze.

12.45 Telex.
16,00 Teleșcoală. Homo Sapiens (Album 

de știință și tehnică).
16,30 Curs de limba engleză.
17.no Telex.
17,05 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.

17.45 Hochei : U.R.S.S. — Suedia. Trans
misiune de la Moscova.

18.45 Anii de lumină ai Republicii.
19,05 Telecronică pentru pionieri.
19 20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Ancheta TV : „Omul sfințește lo

cul".
20.40 Teatru TV : ,.Noaptea e un sfetnic 

bun“ de Alexandru Mirodan.
21,55 Vedete internaționale.
22.40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20.00 Ce știm și ce nu știm despre...
20.45 Treptele afirmării.
21.30 Telex.
21,35 Oameni șl locuri. Poveste despre 

Louisiana.

Duminica, la Muzeul satului din Capitală a avut loc un Festival al datinilor, manifestare la care și-au dat concursul 
formații de colindători din mai multe |udețe ale țârii, in fotografii: imagini de la festival

Foto : Gh. Vințilă

înfăptuiri, preocupări, proiecte pentru 
diversificarea, lărgirea si aprofundarea relației

TEATRU-SPECTATOR
Teatrul se face pentru 

spectatori și eficiența lui
— ca factor educațional — 
e direct proporțională cu 
numărul celor ce se îm
părtășesc din frumoasele și 
nobilele gînduri rostite de 
la înălțimea scenei.

Recunoscînd întotdeauna 
acest adevăr vechi de cind 
există teatru și fără de 
care arta scenică și-ar 
pierde însăși rațiunea exis
tenței sale, colectivul Tea
trului de stat din Tg. Mu
reș a găsit în hotărîrile 
Congresului educației po
litice și al culturii socialis
te și în Programul de mă
suri adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie 1976 un nou imbold 
în direcția diversificării, 
lărgirii și aprofundării re
lațiilor sale cu spectatorii, 
atît pe calea spectacolelor 
(pe care le dorim mai mul
te. mai variate, mai anga
jate politic și mai elevate 
artistic decît în trecut), cit 
și pe cea a unor acțiuni 
vizînd dezvoltarea intere
sului față de arta scenică 
și înțelegerea mai exactă 
a acesteia. Despre aceste 
acțiuni — care se înscriu, 
toate, intr-un program uni
tar de apropiere a publi
cului de fenomenul teatral, 
sarcină majoră ce ne re
vine și în cadrul Festiva
lului „Cintarea României"
— doresc să vorbesc, pe 
scurt. în cele ce urmează.

Odată cu inaugurarea noi! 
stagiuni am intensificat 
vizitele noastre în între
prinderi. instituții și uni
tăți de învătămînt. Sin* 
vizite de lucru, in cursul 
cărora purtăm fructuoase 
dialoguri cu beneficiarii 
spectacolelor noastre. le 
prezentăm proiectele ce ne 
preocupă, ascultăm obser
vațiile și sugestiile lor.

Aceste discuții — care 
ne-au demonstrat. în pri
mul rind. prețuirea de care 
se bucură teatrul, interesul 
real care există față de 
spectacolele noastre — 
ne-au convins însă și de 
faptul că activitatea noas
tră nu este încă îndeajuns 
de cunoscută și că. în rîn- 
durile publicului tînăr mai 
ales (care formează majo
ritatea spectatorilor noștri, 
în întreprinderile tîrgmu- 
reșene media de vîrstă a 
angajatilor fiind de 22—23 
de ani), se simte nevoia 
unor acțiuni de răspîndire

a culturii teatrale, de edu
care a gustului, de expli- 
citare a unor formule dra
matice și spectaoologice 
mai puțin obișnuite.

în acest scop. începînd 
din luna ianuarie a anului 
viitor, vom prezenta o se
rie de spectacole prefața
te de expuneri — de pildă: 
„Vocația militantă, anga
jată a dramaturgiei româ
nești" (urmată de specta
colul „Muzică de balet" de 
Felix Aderca), „Lupta po
porului român pentru drep
tate socială și independen
ță națională Oglindită în 
dramaturgie" (urmată de 
spectacolul „Procesul Ho- 
ria" de Al. Voitin), „Tea-

începînd tot din ianuarie 
1977 — artiști profesioniști 
șl amatori, elevi și stu- 
denți, membri ai cenaclu
rilor literare tîrgmureșene 
etc.

Un mijloc foarte impor
tant de apropiere a teatru
lui de spectatori, mult po
tențat de fervoarea cultu
rală generată de Festivalul 
„Cintarea României", îl con
stituie patronarea echipelor 
artistice de amatori de că
tre actorii și regizorii noș
tri. în cadrul unor discuții 
de lucru cu responsabilii 
culturali ai comitetelor sin
dicatelor de la toate1 între
prinderile din Tg. Mureș și 
cu activul de bază al co-

Festivalul național

„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

trul epic brechtian, o di
recție importantă în arta 
teatrală a secolului XX" 
(urmată de spectacolul „As
censiunea lui Arturo UI 
poate fi oprită 1“ de Ber
tolt Brecht). Vom mări 
numărul spectacolelor ur
mate de discuții (care vor 
fi organizate fie în sala 
teatrului, fie în cluburile 
întreprinderilor sau în 
școli), mai ales la pie
sele a căror înțelegere este 
mai dificilă, cum este, de 
exemplu. ..Balconul" de 
Dumitru Radu Popescu, 
piesă al cărei important 
mesaj politic este transmis 
printr-o formulă drama
turgiei inedită, poate mai 
greu de receptat la un 
prim contact cu opera.

Programele artistice care 
au încheiat fiecare dintre 
întîlnirile noastre cu spec
tatorii— și în cadrul că
rora actorii teatrului și 
artiștii amatori din între
prinderea sau școala res
pectivă au oferit împreună, 
unui auditoriu receptiv și 
recunoscător, înălțătoare 
momente de pbezie și mu
zică — ne-au sugerat ideea 
de a nrezenta lunar pe 
scena teatrului, sub sem
nul bogatelor manifestări 
din cadrul Festivalului 
„Cintarea României", un 
soectacol intitulat ..Tribuna 
literar-artist.ică". în cadrul 
căruia se vor produce —

mitetului municipal U.T.C., 
s-au stabilit modalitățile 
concrete' de colaborare în 
acest domeniu și s-a tre
cut efectiv la lucru. Regi
zorii și actorii noștri nu 
vor fi însă simpli instruc
tori ai acestor formații 
teatrale de amatori. Ei vor 
fi mesagerii teatrului în 
întreprinderea respectivă, 
efectuînd o vastă muncă 
de popularizare p artei 
teatrale, de dezvăluire a 
frumuseților ei. a satisfac
țiilor spirituale pe care 
le poate oferi, un spectacol 
de teatru. Ei vor patrona 
cercurile de ..Prieteni ai 
teatrului" și vor furniza a- 
cestora materialul docu
mentar si ilustrativ. pen
tru „Coltul teatrului".

Am stabilit, totodată, să 
înființăm — și . în prezent 
are loc selecționarea mem
brilor formației — o echi
pă de teatru în care, sub 
conducerea unui regizor al 
teatrului, vor juca elevi 
(nu numai talentați. dar și. 
neapărat, fruntași la' învă
țătură). alături de actori ai 
teatrului (aceștia din urmă 
înterpretînd rolurile de 
părinți și profesori dintr-o 
piesă dedicată elevilor), 
spectacol carâ va fi pre
zentat în școlile din muni
cipiu și județ, ca un mo
del de spectacol școlar.

în colaborare cu casa 
de cultură a sindicatelor

vom organiza periodic vi
zionarea colectivă — cu 
participarea tuturor in
structorilor de teatru din 
oraș, a membrilor echipe
lor teatrale de amatori, a 
regizorilor și actorilor tea
trului — a cite unei piese 
montate de amatori. ur
mată de discuții, care vor 
fi astfel îndrumate, chiar 
de către directorul teatru
lui, regizorul Dan Alecăan- 
drescu. incit să constituie, 
totodată, un cuț-s practic 
de artă actoricească și re
gizorală.

încercăm să ducem Cu- 
vîntul scenic în mijlocul 
unui mare număr de oa
meni ai muncii, prezentind 
spectacole și pe scenele 
cluburilor muncitorești. Ac
țiunea a debutat la finele 
lunii noiembrie, cînd am 
jucat piesele ..Soacra cu 
trei nurori" de George Va- 
silescu, după Ion Creangă 
(secția română) și „Sicilia
na" de Aurel Baranga 
(secția maghiară), pe sce
na clubului întreprinderii 
„ProdcOmplex" din Tg. 
Mureș. Rezultatele obținu,- 
te ne-au întărit convinge
rea că inițiativa trebuie 
continuată și în celelalte 
cluburi muncitorești care 
au scene corespunzătoare, 
dar este necesar ca și în
treprinderea respectivă să 
acorde un sprijin mai sub
stanțial acestei acțiuni, al 
cărei beneficiar direct este.

Pregătim in momentul de 
față chestionarul pentru 
un sondaj al opiniei spec
tatorilor — reali și poten
țiali — cu privire la locul 
pe care-1 ocupă teatrul în 
viața lor. Ia modul în care 
apreciază ei că iși desfă
șoară activitatea teatrul 
tîrgmuresean si ia preten
țiile lor față de Teatrul de 
st”t dm Tg. Mureș.

Studiem, de asemenea, 
posibilitatea organizării — 
în a doua parte a stagiunii 
— a unor spoctacoie-lec- 
tură. urmate de discuții, 
care să ne ajute în alcă
tuirea. pentru stagiunea 
viitoare, a unui repertoriu 
care să răspundă cit mai 
adecvat, cît mai exact ne
voilor. aspirațiilor și exi
gentelor spectatorilor noș
tri.

Zeno FODOR 
secretar literar 
Teatrul de stat din 
Tg. Mureș

O lume 
a candorii 
și fanteziei
Un palmares artistic extrem 

de bogat (care cuprinde nu nu
mai participări, Cu ilustrații de 
carte, la Saloanele republicane 
de carte, la Saloanele de desen 
și gravură, la numeroase expo
ziții de grafică, ci și un număr 
remarcabil de afișe sau coperți) 
Însoțește lucrările pe care Ilea
na Ceaușu-Pandelc le prezintă 
in cadrul expoziției personale 
de la galeria „Galateea".

Adresindu-șe cu precădere ce
lor mici, artista a dat chip nu
meroșilor eroi ai basmelor noas
tre, a creat imagini care, de-a 
lungul anilor, le-au deSch'S 
porți spre o lume plină de can
doare și fantezie. O lume în 
care desenul și culoarea expri
mă bucuria de a privi și cunoaș
te. Iată de ce Medalia de aur și 
Premiul pentru ilustrații la 
Concursul „Cele mai frumoase 
cărți ale anului" de la Bucu
rești, ca și premiul la Concursul 
„Cele mai frumoase cărți ale lu
mii" obținut la Leipzig nu au 
făcut decît Să confirme incon
testabile calități de ordin artis
tic.

Bună cunoscătoare a psiholo
giei copiilor. Ileana Ceaușu-Pan- 
dele a găsit aproape întotdeau
na calea unei comunicări direc
te. Personajele basmelor întru
chipate de ea atrag, trezesc in
teresul, intrigă chiar. Ele ii aju
tă pe: cei mai mici „cititori" (a- 
Ceia cafe se rezumă doar la 
..leCtpra" imaginilor) să înțe
leagă, să interpreteze personal 
faptele narate. Funcția educati
vă evidentă pe care o îndepli
nesc aceste desene nu se rezu
mă doar La interpretarea fidelă 
și subtilă a textului, la înlesni
rea înțelegerii lui, ci are în ve
dere o altă latură la fel de im
portantă : aceea a aspectului 
grafic de ansamblu al cărții. 
Realizarea acelei unități în care 
coperta, ilustrațiile și chiar li
tera textului să formeze o uni
tate de ordin artistic este o pre
ocupare de căpetenie.

Urmărești cu îneîntare, de 
pildă, imaginea Ursului veșnic 
păcălit, a Vulpii — vicleană prin 
definiție — a Caprei grijulii sau 
a celor trei iezi. Am reîntîlnit, de 
pildă, în ilustrațiile la „Doi co
coși aventuroși" de V»res Zol- 
tan sau la „Somnoroase păsă
rele" de M. Eminescu aceeași 
putere de evocare a textului, a- 
ceeași delicată tratare a supra
fețelor. Prin rolul acordat su
gestiei. inefabilului, ilustrațiile 
la „Somnoroase păsărele" fac le
gătura. în cadrul expoziției ac
tuale. cu o altă preocupare, mai 
puțin cunoscută, a artistei : a- 
cuarela. peisajele de mici di
mensiuni. „Case noi în Argeș", 
„Toamnă", „Blocuri noi In 
Drumul Taberei". „Reflexe" 
sînt parcă mici poeme, prilej de 
experimentare a culorii în noi 
și subtile acorduri cromatice. 
Plastic, raportul liniilor, al culo
rilor traduc aceeași preferință 
pentru subtilitatea relațiilor, 
pentru finețea execuției. Ele 
marchează o remarcabilă stăpî- 
nire a tehnicii, relevă parcă de
licate mișcări sufletești menite 
să fixeze in imagine frumusețea 
atît de lesne perisabilă a pei
sajului.

Marina PREUTU
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REVISTA COMPETIȚIILOR
• Ne aflam oare pe drumul reafirmării internaționale a echipelor noastre de volei ? ® în campio
natele pe echipe, victorii ale gimnaștilor de la Dinamo București ® B.C. Galați a cucerit „Cupa 

Federației de Box"
Iată că echipa de volei a clubu

lui Dinamo a reușit să elimine din 
„Cupa campionilor europeni" pe 
Dukla Liberec (Cehoslovacia), adică 
aceeași formație care ciștigase tro
feul ediției trecute. în pofida jocului 
foarte bun din prima partidă, erau 
destui specialiști care nu prea cre
deau în steaua campioanei noastre ia 
meciul-retur de la Liberec. Totuși, 
voleibaliștii bucureșteni au jucat cu 
atita ambiție primele trei seturi ale 
partidei-retur îneît, prin ciștigarea 
unuia dintre aceste seturi și prin 
scoruri extrem de strînse în cele
lalte două, au decis calificarea la 
punctaveraj, desfășurarea celui de-al 
patrulea set rămînînd în fond de do
meniul simplei formalități. Viitoarea 
adversară a campioanei noastre va 
fl o altă echipă redutabilă din voleiul 
european — S.C. Leipzig, campioana 
R.D. Germane. Să le mai spunem_ ju
cătorilor noștri că sînt datori să se 
pregătească bine, astfel ca. la 8 și 15 
ianuarie, să dea o replică de calitate 
înaltă echipei S.C. Leipzig ? Credem 
că toți acești voleibaliști înzestrați — 
Corneliu Oros, Udlșteanu. Dumă- 
noiu. Tutovan. Păușescu, Schreiber, 
finescu. Marinescu și colegii lor — 
odată ce au simțit gustul dulce al 
victoriei de răsunet, nu mai așteaptă 
alte îndemnuri. Pentru gloria spor
tivă a echipei lor. pentru renuttiele 
voleiului nostru, sintem convinși că 
vibrează fiecare dintre ei. îi aștep
tăm cu încredere și simpatie Ia 
viitoarele meciuri și, cine știe (mai 
bine decît ei), poate la marea finală 
a cărei nostalgie o mai purtăm în 
suflete, finala „Cupei campionilor".

Celelalte trei formații care ne re
prezintă în competițiile europene — 
Steaua, ca și echipele feminine Di
namo și Rapid — au trecut în mod 
așteptat și relativ ușor de primele 
hopuri. Pentru aceste echipe, încercă
rile de calitate abia urmează, dacă 
citim numele viitorilor adversari — 
Plomien Sosnowiec (Polonia, tară de 
unde provin campionii recentului 
turneu olimpic), Traktor Schwerin 
(R.D. Germană) și T.S.K.A. Sofia 
(Bulgaria). Să sperăm și să credem 
într-un efort conjugat al formațiilor 
noastre pe drumul reafirmării vo
leiului, să ne reîntoarcem în săli ca 
vechi amatori de volei spre a ne 
susține echipele cu toată căldura de 
care au nevoie.

S-au încheiat campionatele pe 
echipe și întrecerile individuale pen
tru „Cupa României" — o reușită 
trecere în revistă a efectivelor gim
nasticii noastre .masculine și femi
nine, sport atît de bogat în ultimii 
ani nu numai în strălucitoare succese 
internaționale, ci și în organizarea 
pe scară națională. în eficienta și vi
talitatea tinerelor Centre de instruire 
din diferite județe. Campionatele au 
fost ciștigate în ambele ramuri de 
echipele clubului Dinamo București, 
mai bine pregătite și mai omogene 
decît celelalte concurente Ia titlurile 
naționale.- O subliniere specială se 
cuvine formației feminine (antre
nori : Emilia Liță și Gheorghe 
Gorgoi) foarte precis pusă la punct, 
în ciuda faptului că e alcătuită din 
sportive din trei generații. La 25 de 
ani, Alina Goreac. cu experiența ei 
de 18 ani de gimnastică, ne-a arătat 
unele exerciții de valoare interna
țională ; componenta echipei olim
pice a României, Anca Grigoraș, a 
reprezentat reușit generația medie a 
gimnastelor ; în timp ce Cristina Itu, 
încă la vîrsta păpușilor, ne-a probat 
existenta unui alt talent din gim
nastica noastră feminină. Clasată pe 
locul secund, echipa liceului din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
fost handicapată decisiv atît de in
disponibilitatea practică a marii 
noastre campioane Nadia Comăneci, 
cît și de faptul că fetițele din eșa
lonul al doilea (antrenat de soții 
Dobre) nu sînt încă la vîrsta pentru 
concursurile maestrelor și deci n-au 
putut completa rîndurile formației. 
Astfel, din echipă vom sublinia evo
luția Teodorei Ungureanu. care s-a 
prezentat foarte bine antrenată, în 
formă de virf. Succesele acestei uni
tăți a gimnasticii noastre feminine, 
unde s-a lucrat atît de spornic și cu 
strălucite rezultate Ia Jocurile Olim
pice, vor fi fără îndoială amplificate 
prin munca tuturor, sub îndrumarea 
permanentă a organelor locale, a co
mitetului municipal de partid in pri
mul rind. Experiența perioadei pre
mergătoare Jocurilor Olimpice a 
confirmat cît de rodnică poate fi 
această permanentă îndrumare.

Citeva cuvinte pentru a evidenția 
tînăra formație C.S.O. Baia Mare 
(antrenori — E. Marinescu. N. Kuhn 
și Al. Aldea). aflată la prima ei par
ticipare la campionatul maestrelor ; 

dacă exercițiile lor la bîrnă (Unde 
au încercat elemente de mare difi
cultate) ar fi fost mai reușite, atunci 
maramureșencelor le-ar fi fost posi
bilă realizarea marii surprize, cla
sarea pe locui secund.

Și în box am notat încheierea ul
timului turneu al anului 1976 — 
„Cupa federației" pe echipe. Acest 
trofeu nu l-a mai cîștigat Farul, cum 
ne-am fi așteptat, ci Box Club Galați 
(antrenor —* maestrul Petre Mihail), 
o echipă cu rîndurile mai bine înche
gate și mai precis orientată din 
punct de vedere tactic decît celelalte 
formații concurente. Din meciul fi
nal dintre vechii rivali din boxul 
nostru, gălățenii și brăilenii. remar
căm victoria. înainte de limită, a gă- 
lățeânului Costică Chiracu asupra 
celuilalt Costică. Dafinoiu. medalie 
de bronz la turneul de la Montreal. 
Un bravo pentru Chiracu. totuși, mai 
mult ar trebui să ne gîrtdim la soar
ta lui Dafinoiu. aflat, practic, la un 
al treilea K.O., în ultima jumătate 
de an. în fond, cele trei K.O. și mult 
mai multe K.D.-uri. suferite de tî- 
nărul Dafinoiu. impun odihnă de du
rată (unii medici opinau pentru cel 
puțin șase luni de pauză), dacă vrem 
— și trebuie să vrem ! — ca brăilea- 
nul să mai însemne ceva în sportul 
nostru atît de bărbătesc care se nu
mește „box".

Valeriu MIRONESCU

TENIS
La primăvară -

Renumitul jucător român Ilie 
Năstase s-a calificat pentru finala 
marii competiții internaționale „Chal
lenge Cup". în care va întilni. la 10 
aprilie anul viitor. în orașul Las 
Vegas, pe asul american Jimmy 
Connors. Reamintim că prima ediție 
a acestei cupe, desfășurată în Ha
waii, fusese ciștigată de Ilie Năstase.

în partida decisivă a grupei preli
minare B a competiției, disputată la 
Las Vegas (S.U.A.). Ilie Năstase l-a 
învins in trei seturi, cu 6—2. 2—6. 
6—1. pe campionul, spaniol Manuel 
Orantes.

AGENȚIA FRANCE PRESSE : 
„Pentru gimnastică, 1976 
va rămine un an excepțional 

prin meritele româncei 
Nadia Comăneci**

Pentru gimnastică. 1978 va rămîne 
un an exceptional — remarcă agenția 
France Presse în comentariul asu
pra anului sportiv international. 
«Prin meritele unei copile de 15 ani, 
românca Nadia Comăneci, acest sport 
de audientă mondială a scris una 
dintre cele mai frumoase pagini ale 
sale și a atins culmi care păreau 
inaccesibile. Beneficiind de impectul 
Jocurilor Olimpice și de suportul te
leviziunii. „perla" din România a in- 
cîntat, a cucerit și a făcut să viseze 
mii de spectatori și milioane de tele
spectatori. Este adevărat că Nadia 
„divina". Nadia „copila pasăre", 
Nadia „sfidare a legii gravitației". 
Nadia „copila cu nervi de otel" a 
dat o dimensiune nouă gimnasticii 
feminine. Făcînd dovadă de o măies
trie și de o tehnică cum, n-au mai 
fost niciodată văzute la un copil de 
vîrsta și de gabaritul eh elevă a li
ceului de-acum celebru din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Nadia a 
fost încununată campioană olimpică 
a concursului general, proba adevă
rului. chiar la prima sa mare com
petiție mondială...».

Comentariul agenției France Presse 
subliniază faptul că echipa Româ
niei are în Teodora Ungureanu încă 
o gimnastă de mare valoare.

o finală Năstase-Connors
După cum transmit agențiile inter

naționale de presă, victoria lui Năs
tase a fost clară, românul impunin- 
du-și jocul sclipitor și plin, de fante
zie. în special în ultimul set. cînd l-a 
dominat net pe valorosul său parte
ner. Serviciile deosebit de puternice, 
din care a realizat numeroși „ași", 
precum și jocul bun prestat Ia fileu 
au fost principalele atuuri ale suc
cesului realizat de Ilie Năstase în 
fața recentului cîștigător al „Tur
neului campionilor".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
o A început turneul internațional 

feminin de baschet de la Cluj-Napo- 
ca. în prima zi. echipa României a 
învins cu scorul de 105—72 (54—37) 
selecționata Olandei. în ziua a doua 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : România — Ungaria 95—88 (45— 
40) ; Olanda — România tineret 95— 
67 (34—33).

• în perioada vacanței școlare de 
iarnă, patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală va fi pus la dis
poziția publicului zilnic între orele 
17—19 (în zilele de duminică și în
tre orele 10—12).

• Meciul de tenis dintre echipele 
S.U.A. și Mexicului, disputat Ia 
Tucson (S U A.) in preliminariile 
„Cupei Davis", a fost cîștigat cu 
scorul de 4—1 de formația ameri
cană. care s-a calificat pentru turul 
următor al competiției.

• Desfășurată în Sala sporturilor 
din orașul Brest (U.R.S.S.). întîlni- 
rea de haltere dintre selecționatele 
de tineret ale României și R.S.S. 
Bieloruse s-a încheiat cu succesul 
sportivilor români. Ei au obținut 
șase victorii fată de trei ale gazde
lor. Iată sportivii cîștigători din e- 
chipa română : Ion Balaș (categ. 
muscă) — 195 kg la cele două sti
luri : Cristian Ma4eiaș (categ. co
coș) — 200 kg la cele două stiluri ; 
Marcel Chiamil (categ. pană) — 240 
kg la două stiluri : Virgil Dociu 
(categ. ușoară) — 280 kg la două 
stiluri : Alexandru Chiș (categ. semi- 
mijlocie) — 282.500 kg la două stiluri 
și Vasile Groapă (categ. semigrea) 
— 315 kg la două stiluri.

• S-au încheiat întrecerile con
cursului international de patinaj ar

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral caldă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în sudul și estul țării, unde 
izolat a burnițat. Vîntul a prezentat 
intensificări locale în sudul Banatului, 
în nordul Dobrogei și la munte. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 6 grade în estul Transilvaniei și 
10 grade la Oravița. Local, în sudul și 
estul țării, izolat in Transilvania, ceața 
a persistat. în București : vremea a 
fost în general caldă, cu cerul acoperit. 
Temporar a burnițat. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura maximă 
a fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 decembrie. în țară : Vremea 

tistic de la Katowice, la care au par
ticipat 50 de sportivi și sportive din 
Cehoslovacia, Iugoslavia, România și 
Polonia.

în proba individuală feminină, vic
toria a revenit campioanei poloneze 
Grazyna Dudek — 95.46' puncte, se
cundată do coechipiera sa Anna Gar- 
bacz — 90.74 puncte. Patinatoarea 
româncă Doina Mitricică s-a clasat 
pe locul trei, cu 89.94 puncte. în pro
ba masculină, ciștigată de polonezul 
Grzegorz Glovanja — 97,76' puncte, 
sportivul român Atanasie Bulete a 
ocupat locul trei, cu 87,28 puncte.

• Rezultate înregistrate în compe
tițiile europene intercluburi de volei 
(echipele subliniate s-au calificat 
pentru turul următor) : „Cupa cam
pionilor europeni" — masculin : 
Staarlift (Olanda) — Real Madrid 
3—0 : T.S.K.A. Sofia — St. Maur 
(Franța) 3—0 t Spartakus Budapesta 
— A.Z.S. Oîszt.vn (Polonia) 0—3; 
V. C. Bienne (Elveția) — Turnhout 
(Belgia) 3—2 ; Ț.S.K.A. Moscova — 
Eczacibasi (Turcia) 3—0 : „Cupa Cu
pelor" — masculin : Boronkay Istan
bul — Slavia Sofia 0—3 ; l’anathinai- 
kos Atena — V. C. Hoormen (Belgia) 
3—0 : Aero Odolena Vodă (Cehoslo
vacia) — Zaandam (Olanda) 3—1 ; 
Traktor Schwerin — U.S.C. Miinster 
3—0 : „Cupa campionilor europeni" — 
feminin : N.I.M. Budapesta — Son- 
nentuna (Suedia) 3—0 : Levski Spar
tak Sofia — Van Hutten (Olanda) 
3—0 : Traktor Schwerin — U.N.I. 
Base] 3—0 : „Cupa Cupelor" — femi
nin : Iskra Voroșilovgrad — O.M.V. 
Blau Gelde (Austria) 3—0 ; V.O.G. 
Anvers — Benfica Lisabona 3—0 ; 
Wisla Cracovia — Chicopee (Olanda) 
3—2 : P.T.T. Montpellier (Franța) — 
Dynamo Berlin 0—3.

va fi în general caldă și umedă. Cerul 
va fi mai mult noros. în vestul și nor
dul țării, local, vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de burniță și ploaie, 
în celelalte zone se va produce, frec
vent, ceață, mai ales dimineața și seara, 
iar izolat se va semnala burniță și 
ploaie slabă. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări în sud- 
vestul țării țîînă la 45—50 km pe oră., 
iar în zona de munte pînă la 60—70 
km pe Oră. Temperatura va scădea 
ușor. începînd din nordul țării. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, iar maximele între zero 
și 8 grade, izolat mai ridicate în sud- 
vest. în București : Vremea în general 
caldă și umedă. Cerul va fi mai mult 
noros. favorabil burniței și ploii slabe. 
Frecvent se va produce ceață, mai ales 
seara și dimineața. Temperatură în scă
dere ușoară în a doua parte a interva
lului.

CA» MUZICALI
Recital de pian 
Idil Biret (Turcia)

Seara muzicală pe care pia
nista Idil Biret ne-a oferit-o de 
curind Ia Sala mică a Palatu
lui a fost comparabilă cu o de
monstrație a ceea ce înseamnă 
sâ „declami" sau să „sculptezi" 
sunetele unei partituri.

Repertoriul ales i-a permis 
pianistei să-și etaleze nu nu
mai calitățile de virtuoză. de 
stăpînă a tainelor Instrumentu
lui, dar a pus în valoare și un 
tușeu. a cărui finețe și elegan
tă au constituit, probabil, premi
sa acordării Medaliei de aur 
„Harriet Cohen—Dinu Lipatti" 
în anul 1959 la Londra.

Deși cele 32 de Variațiuni în 
do minor și Sonata în si bemol 
major — „Hammerklavier" au 
conturat uneori un Beethoven 
prea exaltat ; deși tehnica exce
sivă a dominat adesea cursivita
tea frazelor — de altfel, armo
nios construite — au existat 
momente a căror expresivitate 
și finețe au arătat în ce grad de 
măiestrie poate conviețui umbra 
cu lumina, liniștea cu învolbu
rarea. adincimile calme, limpezi 
cu înălțimile compacte și dure 
ale muzicii. Luciditatea cu care 
pianista construiește fiecare 
frază, lăsîndu-i întreagă semni
ficația, s-a resimțit și în Arhi- 
peliu de Bukurechilev, dar și in 
Toccata de Prokofiev. '

Știința r.ealizării subtile a con
trastelor de culoare, precum și 
fluiditatea tușeului i-au permis 
solistei să abordeze cu dezin
voltură partitura lucrării lui Ra
vel — Gaspard de la nuit, re- 
dîndu-i transparența și lumino
zitatea specifice impresionismu
lui, dar și o anumită vigoa
re. De altfel, piesele din pro
gramul susținut de pianista Idil 
Biret au confirmat tendința so
listei spre structurile monumen
tale ale muzicii.

Despina PETECEL
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, Lăzâr Gyorgy 

Începerea convorbirilor oficiale
La 20 decembrie, la Palatul Vic

toria au început convorbirile oficiale 
dintre primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, și președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare. Lăzâr Gyorgy.

în timpul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă caldă, de res
pect și înțelegere reciprocă, a fost 
exprimată satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
cele două țări, subliniindu-se Impor
tanța dialogului la nivel înalt ro- 
mâno-ungar în promovarea și dez
voltarea legăturilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist. Un
gar. dintre România și Ungaria, din
tre poporul român și poporul ungar.

Au fost analizate modul in care 
s-au îndeplinit hotăririle și înțe
legerile convenite cu prilejul întilni- 
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti

Dineu oferit de primul ministru al guvernului român
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a oferit, luni seara, un di
neu oficial In onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare. Lăzâr Gyorgy.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe-

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI ROMAN

TOASTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI
DE MINIȘTRI AL R. P. UNGARE

După ce a adresat. In numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și al său personal, un călduros 
salut oaspeților din R.P. Ungară, pri
mul ministru român a arătat că vizi
ta oficială de prietenie a președinte
lui Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare reprezintă o expresie a evo
luției pozitive a relațiilor de priete
nie, solidaritate și colaborare sta
tornicite intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar, intre țările și popoare
le noastre.

Comunitatea orînduirii sociale și a 
telurilor luptei pentru socialism și 
comunism, a arătat vorbitorul, re
prezintă factori decisivi ai dezvoltă
rii raporturilor bilaterale dintre 
România și Ungaria, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și soli
darității internaționale, independen
ței și suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, integrității teritoria
le. avantajului reciproc. întrajutoră
rii tovărășești, în conformitate cu 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală semnat la Bucu
rești în februarie 1972.

Un rol deosebit de important în 
evoluția ascendentă a relațiilor fră
țești dintre România și Ungaria îl 
au întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. și Jănos Kădăr. prim-secretar 
al C.C, al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, care au stabilit coor
donatele dezvoltării in perspectivă a 
raporturilor bilaterale dintre țările 
noastre, au dat un nou impuls cola
borării noastre politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale, in in
teresul consolidării prieteniei dintre 
popoarele, român și ungar, al întăririi 
unității țărilor socialiste, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

După ce a remarcat rezultatele po- 
zitjve ale colaborării și cooperării e- 
onomice cu toate țările ■ socialiste, 

precum și dintre cele două țări, care 
au înregistrat o dublare a schimbu
rilor în perioada 1971—1975, primul 
ministru român a spus : Vecinătatea 
popoarelor noastre de-a lungul seco
lelor, tradițiile colaborării celor două 
națiuni constituie condiții favorabile 
pentru intensificarea schimburilor de 
valori materiale și spirituale, pen
tru adincirea înțelegerii și întărirea 
prieteniei româno-ungare.

Subliniind că vizita în România a 
oaspeților oferă prilejul de a cu
noaște nemijlocit unele din realiză
rile poporului nostru, eforturile pe 
care le depune in vederea înfăptui
rii Programului stabilit de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare spre comunism, vor
bitorul a spus : Unul din factorii 
fundamentali ai progresului accelerat 
al României socialiste îl constituie u- 
nitatea de nezdruncinat a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului nostru popor, 
în jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România.

Arătînd că poporul nostru cunoaște 
și apreciază realizările harnicului po
por ungar in construirea societății so
cialiste dezvoltate, vorbitorul a spus : 
Ne bucurăm din toată inima de a- 
ceste realizări și urăm, și cu acest 
prilej, oamenilor muncii din Ungaria 
să obțină noi și tot mai mari succese 
in înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XI-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. în pro
gresul multilateral al Ungariei prie
tene.

Partidul Comunist Român. Guver
nul Republicii Socialiste România si
tuează cu consecvență în centrul acJ 
tivității lor internaționale promova
re» prieteniei, solidarității și colabo
rării cu toate țările socialiste, extin
derea și adincirea conlucrării multi
laterale cu acestea. România participă 

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Jănos Kâdâr. prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, precum și stadiul re
lațiilor bilaterale. îndeosebi al rela
țiilor de colaborare economică și teh- 
nico-științifică.

In acest context, părțile au relevat 
largile posibilități pe care le oferă 
economiile României și Ungariei pen
tru dezvoltarea colaborării și coope
rării reciproc avantajoase și au stabi
lit o serie de acțiuni concrete menite 
să ducă la intensificarea cooperării 
și specializării în industria construc
toare de mașini. în domeniile meta
lurgiei. chimiei și industriei ușoare, 
al agriculturii, transporturilor și tele
comunicațiilor. la extinderea schim
burilor comerciale, precum și a coo
perării pe terțe piețe.

Pentru definitivarea măsurilor și 
stabilirea condițiilor necesare înfăp
tuirii hotărîrilor adoptate în cadrul 
convorbirilor dintre cei doi prim-mi- 

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-unga-. 
ră de colaborare economică. Janos 
Fazekas. Ion Pățan. Angelo Micules- 
cu, viceprim-miniștri ai guvernului, 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, loan Avram, Florea 

la activitatea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și acționează pen
tru transpunerea în viață a prevede
rilor „Programului complex", convin
să că în acest fel se aduce o contri
buție cît mai eficientă la înflorirea 
economică a fiecărui stat membru, la 
accelerarea procesului de egalizare a 
dezvoltării economico-sociale. la ri
dicarea nivelului de bunăstare al fie
cărui popor.

România acționează, de asemenea, 
pentru dezvoltarea solidarității și 
colaborării cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, cu miș
cările de eliberare națională și ex
tinde, totodată, relațiile cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate statele, 
fără deosebire de orinduirea lor so- 
cial-economică. în conformitate cu 
principiile cooperării și coexistenței 
pașnice.

Primul ministru român a arătat 
apoi că România este hotărîtă să 
desfășoare in continuare o activitate 
susținută pentru aprofundarea ten
dințelor spre destindere și înțele
gere, spre instaurarea unei noi or
dini politice și economice interna
ționale. România — a spus vorbito
rul — împreună cu celelalte țări so
cialiste. cu toate statele participante 
la Conferința general-europeană. 
acționează în vederea pregătirii re
uniunii de Ia Belgrad din 1977. care 
trebuie să contribuie la stabilirea de 
măsuri concrete in direcția înfăp
tuirii documentelor adoptate la Hel
sinki.

In acest context, vorbitorul a ară
tat că tara noastră acordă o mare 
însemnătate și acționează în mod 
consecvent pentru dezvoltarea încre
derii și conlucrării multilaterale a 
statelor din Balcani, pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii și bunei vecinătăți, lipsită de 
arme nucleare, subliniind totodată 
faptul că România consideră că se 
impune soluționarea pașnică, prin 
negocieri, a litigiilor internaționale, 
eliminarea surselor de tensiune și 
lichidarea stărilor conflictuale. ți- 
nindu-se seama de interesele po
poarelor. de aspirațiile lor legitime 
spre libertate, independentă si pro
gres social.

în acest context. România se pro
nunță pentru realizarea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mijlociu, 
care să asigure retragerea Israelului' 
din toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967 și soluționa
rea problemei poporului palestinean 
pornindu-se de la recunoașterea 
dreptului său de a-și organiza viata 
de sine stătător, corespunzător aspi
rațiilor sale naționale, inclusiv drep
tul de a-și constitui un stat Indepen
dent. garantarea independentei și su
veranității' tuturor statelor din aceas
tă parte a lumii.

In continuare, vorbitorul a subli
niat importanta lichidării subdezvol
tării. eliminării marilor decalaje e- 
conomice dintre state, a realizării 
dezarmării generale, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, a participării 
tuturor statelor, indiferent de mări
me. în condiții de egalitate în drep
turi. la solutionarea problemelor cu 
care este confruntată omenirea, a 
creșterii rolului O.N.U. pe plan mon
dial și a perfecționării activității 
sale, a democratizării relațiilor inter
naționale.

In încheiere, primul ministru ro
mân. exprimîndu-și convingerea că 
vizita, convorbirile si tratativele cu 
oaspeții vor aduce o contribuție de 
seamă Ia dezvoltarea colaborării rod
nice dintre România și Ungaria, a 
toastat în sănătatea tovarășului 
Janos Kâdâr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, a tovarășu
lui Lăzâr Gyorgy. pentru noi reali
zări ale poporului ungar in con
struirea societății socialiste dezvolta
te. pentru prietenia trainică și co
laborarea rodnică dintre România și 
Ungaria, în sănătatea tuturor celor 
prezenți. 

niștri cu privire la amplificarea și 
aprofundarea relațiilor bilaterale ro- 
mâno-ungare au fost constituite cinci 
grupe de lucru.

La convorbiri au luat parte tova
rășii Ilie Verdeț. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colabo
rare economică. Emil Nlcolcioiu, mi
nistrul justiției. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Gheorghe Pacoste, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Justin Rogoz, adjunct al ministrului 
industriei chimice. Alexandru Roșu, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini. Victor Bo- 
lojan. ambasadorul României la 
Budapesta. Ion Ciubotaru. director 
în M.A.E., consilieri și experți.

Dumitrescu. Emil Nicolcioiu. miniștri. 
Florin Iorgulescu, președintele Con
siliului Național al Apelor, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere, 
instituții centrale și întreprinderi-

Au luat parte persoanele care îl 
însoțesc pe primul ministru ungar în 
vizita in țara noastră — Havasi Fe-

După ce a mulțumit pentru pri
mirea prietenească și ospitalieră de 
care s-a bucurat, tovarășul Lăzâr 
Gyorgy a spus : Republica Populară 
Ungară acordă o mare importanță 
relațiilor de prietenie și bună veci
nătate cu România socialistă. Și din 
acest motiv ne pronunțăm pentru 
întîlnirile sistematice și continue ale 
conducătorilor țărilor noastre. Cu o- 
cazia vizitei de la București. în 
1972. a delegației de partid și guver
namentale ungare, a fost reînnoit 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, a fost adoptat și 
un aide-memoire privind sarcinile 
actuale ale relațiilor noastre bilate
rale. Aceste două documente consti
tuie un program amplu a] edificării 
prieteniei noastre frățești în toate 
domeniile.

Dacă facem bilanțul drumului par
curs de la intilnirea din 1972, trebuie 
înainte de toate să relevăm faptul 
că preocupările noastre pentru dez
voltarea colaborării sint reciproce și 
că de ambele părți există intenția de 
a progresa în continuare. In anii tre- 
cuți au avut loc întilniri sistematice 
intre conducători de răspundere de 
partid și de stat.

Am obținut rezultate remarcabile 
în lărgirea colaborării economice din
tre cele două țări, in special la creș
terea schimburilor de mărfuri. Avem 
rezultate și in relațiile culturale, pre
cum și în celelalte domenii ale vieții. 
Vorbitorul a spus că prin eforturi 
comune și înțelegere reciprocă se 
vor găsi modalități adecvate pentru 
soluționarea și a altor sarcini care stau 
în fața celor două țări in viitor.

Vorbitorul a relevat apoi că in 
R. P. Ungară este urmărită cu mare 
atenție și simpatie munca plină de 
abnegație pe care poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, o depune pentru înflorirea 
patriei, pentru construirea societății 
socialiste dezvoltate. Republica So
cialistă România. într-o perioadă 
istorică scurtă, a devenit o tară nouă, 
care dispune de o industrie dezvol
tată și care, prin ritmul de creștere 
al economiei naționale, se situează 
printre primele țări ale lumii.

Noi. în Republica Populară Ungară, 
sîntem angajați de asemenea în con
strucția societății socialiste dezvolta
te. Pot să vă informez că poporul 
nostru realizează cu succes hotăririle 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
planurile noastre cincinale, și, ca re
zultat al muncii sale rodnice, patria 
noastră se transformă și se îmbogă
țește cu noi și noi realizări.

Abordind apoi condițiile internațio
nale în care se desfășoară munca de 
construcție a socialismului, vorbitorul a 
relevat că raportul de forțe se schim
bă în favoarea socialismului, se întă
resc condițiile unei păci trainice in 
lume. Țările socialiste frățești mili
tează intens pentru consolidarea și 
adincirea in continuare a procesului 
de destindere. La realizarea acestui 
țel nobil și de mare importanță a 
contribuit și recenta sesiune de la 
București a Consiliului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. ★

In cursul după-amiezii. primul mi
nistru ungar a făcut o vizită în ju
dețul Prahova, unde a fost oaspetele 
colectivelor de muncă de la cunoscu
tele unități economice Combinatul 
petrochimic Brazi și uzinele „1 Mai" 
— Ploiești. In discuția cu gazdele au 
fost evocate bunele relații de colabo
rare pe care unitățile românești le 
întrețin cu întreprinderi similare un
gare. ★

In cursul dimineții; președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare. Lăzâr Gyorgy. a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

In fata monumentului era aliniată

Au participat Havasi Ferenc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții ungare în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică, dr. 
Vărkonyi Peter, secretar de stat, pre
ședintele Oficiului de Informare al 
Consiliului de Miniștri, Roska Istvân, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, dr. Gado Otto, vicepreședinte 
al Oficiului de Stat al Planificării, 
Littvai Istvân, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini și siderur
giei, Tordai Jenei, adjunct al minis
trului comerțului exterior. Zsengeller 
Istvân, adjunct al ministrului in
dustriei grele, dr. Biczrt , Gyfirgy, am
basadorul Republicii Populare Un
gare în Republica Socialistă Româ
nia, Vincze Jdszef, vicepreședinte al 
Oficiului de Stat al Apelor, T6th 
Elek, șef de departament in Ministe
rul Afacerilor Externe, consilieri și 
experți.

rene, Vărkonyi Peter, Roska Istvân, 
dr. Gado Otto, Tordai Jeno, Zsengel
ler Istvân, alte oficialități ungare.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
tovarășii Manea Mănescu și Lăzâr 
Gyorgy au rostit toasturi.

Activitatea noastră comună de po
litică externă înscrie nu puține re
zultate, în primul rind în Europa, 
dar totodată considerăm că trebuie 
să depunem încă multe eforturi pen
tru ca destinderea politică să fie ur
mată și completată și de destinderea 
militară.

Republica Populară Ungară salută 
toate acțiunile întreprinse de Uniu
nea Sovietică și celelalte țări socia
liste pentru consolidarea păcii mon
diale, pentru continuarea neîntre
ruptă a procesului de destindere, 
pentru progresul social. In măsura 
puterii noastre ne aducem și noi 
contribuția activă la realizarea aces
tor țeluri.

După ce a arătat că pentru înfăp
tuirea integrală a Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa sint necesare efor
turi in continuare, vorbitorul a apre
ciat că intilnirea de la Belgrad din 
1977 va putea da un nou impuls pro
cesului destinderii în Europa.

Subliniind unitatea de teluri și 
idealuri, orinduirea socială comună, 
legăturile ce unesc poporul român și 
poporul ungar, vorbitorul a spus:

Este o mare satisfacție pentru noi 
că se lărgește și devine din ce in 
ce mai bogat conținutul colaborării 
economice dintre Republica Populară 
Ungară și Republica Socialistă Româ
nia. Pot remarca cu satisfacție dez
voltarea schimbului nostru de mărfuri 
și faptul că am obținut deja rezul
tate care constituie un bun început 
în stabilirea bazei trainice a co
laborării economice. Totodată, mai 
sint încă multe posibilități nefruc
tificate. Cu ocazia actualei intîlniri 
vom analiza in ce domenii putem să 
mai progresăm încă in acest cinci
nal și in același timp ce posibilități 
noi putem găsi pentru perioada de 
după 1980. Cu eforturi comune ar 
trebui să progresăm mai rapid în 
cooperarea industrială și specializarea 
în producție. Acordăm o mare a- 
tenție dezvoltării largi a relațiilor 
noastre culturale. Planurile de mun
că interstatale asigură un cadru co
respunzător pentru acestea, și putem 
constata cu bucurie dezvoltarea co
laborării dintre instituțiile noastre 
culturale, de invățămint și de știin
ță. Totodată însă trebuie să remar
căm că și in acest domeniu dispunem 
de resurse imense.

Sînt convins — a spus în încheiere 
vorbitorul — că spiritul prietenesc, 
atmosfera constructivă a convorbiri
lor noastre ne oferă ocazia să găsim 
noi posibilități atit pentru dezvolta
rea în continuare a relațiilor noastre 
bilaterale, cît și pentru extinderea 
colaborării noastre pe plan interna
țional.

Urînd noi succese oamenilor mun
cii din România socialistă în înflori
rea patriei, tovarășul Lăzâr Gyorgy a 
toastat în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în sănătatea tovarășului Manea 
Mănescu, pentru prietenia țărilor și 
popoarelor noastre, pentru dezvolta
rea colaborării bilaterale.★

Primul ministru ungar a făcut a- 
poi o vizită la Comitetul județean 
Prahova al P.C.R., unde primul se
cretar. tovarășul Ion Cîrcei. a înfăți
șat din realizările oamenilor muncii 
prahoveni in dezvoltarea economico- 
socială a județului, in îndeplinirea 
obiectivelor Congresului al XI-lea al 
partidului.

în această vizită oaspetele a fost 
însoțit de Emil Nicolcioiu, ministrul 
justiției. ★
o gardă de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Ungare.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul economiei și co

merțului exterior din Siria, 
președintele părții siriene în Comi
sia mixtă guvernamentală româno-si- 
riană de cooperare economică, știin
țifică și tehnică. Mohamed Al-Imadi, 
a sosit luni seara în Capitală, pentru 
a participa la lucrările sesiunii aces
tei comisii.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală româno- 
siriană de cooperare economică, știin
țifică și tehnică, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Walid Al-Moua- 
lem. ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București, și membri ai 
ambasadei.

Cu prilejul aniversării Ar
matei populare iugoslave. 
Luni seara, la Casa Centrală a Arma
tei a avut loc o adunare festivă, or
ganizată în cinstea celei de-a 35-a 
aniversări a Armatei populare iugo
slave, la care au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și subofițeri 
din garnizoana București.

Au fost prezenți Petar Dodik, am
basadorul R.S.F.' Iugoslavia în țara 
noastră, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-maior Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, care a rostit un cu- 
vînt de salut.

Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit colonelul Stanimir Mi
losevic, atașatul militar, aero și na
val iugoslav la București. Partici- 
panții la adunare au vizionat, apoi, 
fotoexpoziția „A 35-a aniversare a 
Armatei populare iugoslave" și fil
me puse la dispoziție de Ambasada 
R.S.F. Iugoslavia în România.

Atașatul militar Iugoslav la Bucu
rești s-a întîlnit cu militari români 
dintr-o garnizoană, cu elevi și cadre 
didactice din Școala militară de ofi
țeri activi de artilerie antiaeriană și 
radiolocație „Leontin Sălăjan" și a 
organizat o gală de filme.★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Coa
sta de Fildeș. Arsene Assouan Usher, 
pentru mesajul de felicitare transmis 
cu prilejul- Zilei naționale a acestei 
țări.

Ambasadorul Republicii 
Burundi, GasPard Emery Ka- 
renzo, a oferit luni o recepție cu pri
lejul încheierii misiunii sale în țara 
noastră. Au participat Gheorghe Do
bra. prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești. oameni de știință și cultură, 
ziariști. Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești. alți membri ai corpului diplo
matic.

Noul ambasador centr- 
african 'n ^ara noastr&- Antoine 
Kezza, a depus, luni, o coroană 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.★

„Roșcovanul", noul film artistic ro
mânesc, prezentat luni seara, în pre
mieră, la cinematograful „Capitol" 
din București, vine să întregească 
aria tematică a creațiilor cinemato
grafice originale ale anului 1976.

(Agerpres)

• ARAD. Comuna Șiria a săr
bătorit, duminică 19 decembrie, îm
plinirea a 100 de ani de existentă 
a corului din localitate. Manifestă
rile prilejuite de sărbătorirea cen
tenarului corului au fost precedate 
de o sesiune de comunicări intitu
lată „Șiria — pagini de istorie", în 
cadrul căreia cunoscuți cercetători 
din București și Arad au evocat 
frumoasele tradiții culturale din 
trecut și de astăzi ale localității în 
care au trăit marele scriitor loan 
Slavici și alte personalități ale 
culturii românești, ca loan Rusu- 
Șirianu, Emil Monția și alții. • TI
MIȘ. La Casa armatei din Timi
șoara a avut loc un simpozion de
dicat ilustrului om politic și di
plomat Mihail Kogălniceanu. perso
nalitate marcantă a marelui act al 
dobîndirii independenței de stat a 
României. A urmat un recital de 
versuri patriotice închinat eroismu
lui ostașilor români în războiul de 
la 1877. • CLUJ. Duminică, la 
Turda. în piața microraionului 3 din 
cartierul Oprișani a avut loc dezve
lirea unui grup statuar reprezen- 
tîndu-i pe Horia, Cloșca și Cri- 
șan, creație a sculptorului Lu
cian Murnu. Luni la prinz, la 
Facultatea de filologie a univer
sității „Babeș-Bolyai" din Cluj- 
Napoca au fost dezvelite busturile 
cărturarilor Dimitrie Cantemir și 
Nicolaus Olahus, aparținînd sculpto
rilor Mircea Spătarii și. respectiv, 
Alexandra Crișan. Sălile Muzeului 
de artă din Cluj-Napoca găzduiesc 
expoziția de artă plastică „Liberta-

Domnului CARLOS SANSORES PEREZ
Președintele Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

La alegerea dumneavoastră ca președinte al Partidului Revoluționar 
Instituțional, vă adresez calde felicitări împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și de succes.

Am convingerea că relațiile statornicite intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Revoluționar Instituțional se vor dezvolta pe mai departe, in 
folosul întăririi raporturilor de conlucrare și prietenie dintre țările și po
poarele noastre, al caijzei păcii, colaborării și progresului în lume, în in
teresul construirii unei noi ordini politice și economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte impresionat de cuvintele conținute în mesajul de feli
citări și urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adresez» 
cu ocazia celei de-a 16-a aniversări a independenței țării mele.

împreună cu sincerele mele mulțumiri, vă exprim urările cele mai 
călduroase pe care poporul mauritanez, partidul și guvernul său și eu 
personal le formulăm pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru 
prosperitatea poporului român.

Cu foarte înaltă considerație,

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele

Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere salutul Excelenței Voastre de Ziua na
țională a Statului Bahrein și doresc să exprim Excelenței Voastre sincerele 
mele aprecieri și mulțumiri, dorind Excelenței Voastre sănătate și fericire 
și continuu progres și prosperitate.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emir al Statului Bahrein

i

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului din Malta și al meu personal aș dori să mulțumesc 
Excelenței Voastre pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii Malta.

ANTHONY J. MAMO
Președinte

Sosirea unei delegații a P.S.U.G.
Luni dimineață a sosit în Capi

tală o delegație a Partidului Socia
list Unit din Germania, condusă de 
tovarășul Werner Lamberz. membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noas
tră. Din delegație fac parte : Kurt 
Tiedke, membru al C.C.. șeful Secției 
Propagandă a C.C. al P.S.U.G. : Rudi 
Singer, membru al C.C., președintele 
Comitetului de Stat al Radiodifuziu
nii ; Eberhard Heinrich, membru su
pleant al C.C., secretar al Comisiei 
de Agitație a Biroului Politic al 
P.S.U.G. : Giinter Fischer, adjunct al 
șefului Secției Agitație a C.C. al 
P.S.U.G. : Gerd Vehres, instructor la 
Secția Internațională a C.C. al 
P.S.U.G.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii

0 DELEGAȚIE A UNIUNII NAȚIONALE 
AFRICANE ZIMBABWE A SOSIT IN CAPITALĂ

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, face 
o vizită de prietenie in țara noastră 
o delegație a Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe—Zanu, condusă de 
Robert Mugabe, secretar general. La 
sosire^ delegația a fost salutată de 
tovarășul Mihai Gere. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

în cursul zilei de luni, delegația 
a vizitat obiective economice și so- 

tea națională și independenta sta
tală a României în conștiința 
tineretului". • MARAMUREȘ. In 
ciclul „Ghid de artă contempo
rană" organizat de muzeul ju
dețean, la Baia Mare s-a des
chis expoziția de pictură, grafică 
și artă decorativă a secției de 
artă plastică a asociațiilor ti
nerilor creatori de pe lîngă comj- 
tetul județean U.T.C. Cea de-a 
opta ediție a festivalului sighetean 
de datini de iarnă „Marmația 76“

are în program : recitaluri de ver
suri și cîntece, expoziții de artă, 
de măști și cusături populare, con
certul coral „Cînt pămîntul stră
bun", expuneri, simpozioane, spec
tacole de datini și obiceiuri laice 
de iarnă. • BRAȘOV. A fost săr
bătorită împlinirea a 100 de ani de 
activitate a corului din Făgăraș. 
Cu acest prilej a fost organizată o 
expoziție de documente, distincții 
și trofee obținute de formațiile ar
tistice din localitate și a avut loc 
simpozionul „Un secol de activi
tate corală la Făgăraș". A urmat 
un spectacol festiv susținut de 
formația sărbătorită, ca și de co
rul direcției regionale C.F.R. 
Brașov, de Teatrul muzical Bra
șov, orchestra Casei orășenești, de 
cultură Făgăraș. • BIHOR. Cea 
de-a 9-a ediție a manifestării „Zi

Cornel Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Iuliu Fejes, mem
bru al C.C. al P.C.R., director ge
neral adjunct al Radioteleviziunil 
române, Alexandru Szabo și Con
stantin Potîngă, adjuncți ai șefului 
Secției Propagandă a C.C. al P.C.R.

Au fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești, membri ai ambasadei.★

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația a avut convorbiri succesive 
la C.C. al P.C.R. cu tovarășii Cornel 
Burtică și Dumitru Popescu, mem
bri ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R. La con
vorbiri. care s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat activiști ai C.C. al P.C.R,, 
precum și Hans Voss. ambasadorul 
R. D. Germane la București.

cial-culturale din Capitală. în ace
eași zi. Robert Mugabe și membrii 
delegației au avut o întîlnire Ia se
diul C.C. al P.C.R. cu tovarășii Io
sif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

lele culturii populare blhorene" se 
înscrie cu succes în faza de masă 
a Festivalului național „Cintarea 
României". Programul a fost inau
gurat prin expoziția meșterilor 
populari și spectacolul folcloric 
„Dragi îmi sînt hora și munca". 
La Oradea și in alte localități au 
avut loc o paradă a portului popu
lar și programe artistice-culturale 
la care și-au dat concursul nu
meroși artiști amatori și formații 
din localitățile județului. • BUZĂU. 
Intre manifestările organizate in 
cadrul fazei de masă a Festivalului 
național „Cintarea României" a 
fost organizat, în colaborare cu 
Uniunea scriitorilor, dialogul unui 
grup de poeți și prozatori cu oa
meni ai muncii și țărani coopera
tori din județ. • SUCEAVA. In 
cadrul celei de a treia ediții a Sa
lonului umorului, la galeria de artă 
din Suceava a fost deschisă o ex
poziție de caricatură, în' care sint 
cuprinse peste 90 de lucrări aparți- 
nînd unui număr de 48 artiști al 
genului din întreaga țară. ® CON
STANȚA. în organizarea Agenției 
române de impresariat artistic și a 
Teatrului liric din localitate, sala 
Teatrului de Stat din Constanta a 
găzduit luni, 20 decembrie. în ca
drul manifestărilor Festivalului na
țional „Cintarea României", un 
concert extraordinar al Orchestrei 
de cameră București, avîndu-1 ca 
dirijor și solist pe artistul poporu
lui Ion Voicu.

Corespondenții „Scînteii"

• INSTITUT EURO
PEAN DE STUDII POST
UNIVERSITARE. In apro- 
piere de Florența a luat ființă, 
în spiritul prevederilor Actului 
final de ia Helsinki, un institut 
european de studii postuniversi
tare. care își propune să pre
gătească specialiști în științele 
umaniste, scoțind în relief tradi
ționalele legături intereuropene 
In această direcție. Atit cursan- 
ții. cit și membrii corpului pro
fesoral sînt recrutați din diferite 
țări și zone europene, conlucra
rea lor urmînd să se însctie ca 
încă o contribuție la intensifi
carea legăturilor culturale pe 
plan continental.

• LONGEVIVII SIBE-
fț|£| Locuitorii din satul Roș-
cino, regiunea Omsk (U.R.S.S.), 
au sărbătorit, de curtnd, pe cel 
mai virstnic consătean, Gavril 
Titovici Kuriko, cu prilejul îm

plinirii virstei de 105 ani. Ku
riko a fost unul din primii ță
rani din partea locului care s-a 
înscris in colhoz, la sfîrșitul a- 
nilor ’20. unde a muncit 
pină în 1952. In pofida 
virstei înaintate, siberianul cen
tenar continuă să lucreze în pro
pria sa gospodărie, citește mult 
și cu interes. El are 25 de ne
poți și 30 de strănepoți. în re
giunea Omsk există aproape 
2 000 de locuitori care au depă
șit vîrstă de 90 de ani. Majori
tatea locuiesc în zone rurale.

• MANUSCRISE INE
DITE ALE LUI BYRON Șl 
SHELLEY. tntr-unul din sei
furile unei bănci londoneze au 
fost descoperite numeroase ma
nuscrise și lucrări inedite ale 
poeților Byron și Shelley, in
formează ziarul „Times". Coti
dianul apreciază că aceasta re
prezintă ..descoperirea literară 
a secolului", precizînd că docu
mentele aparțineau lui Scrope 
Berdmore Davies, cunoscut ele

nist și unul din prietenii Iul 
Byron. Manuscrisele și lucrările 
celor doi scriitori fuseseră de
puse la o bancă particulară in 
1820, an în care Davies' fusese 
nevoit să părăsească în mare 
grabă Anglia pentru a scăpa de 
creditorii săi. Intre manuscrise 
figurează și o parte intitulată 
..Visul" din poemul „Child Ha
rold".

• COLONIE DE BA
TRACIENI. Dacă broaștele 
țestoase ar avea o „împărăție", 
sediul ei s-ar afla, fără doar și 
poate, pe coasta răsăriteană a 
Indiei. Intr-adevăr. într-o regiu
ne pustie din această zonă, zoo
logii indieni au descoperit o 
uriașă colonie de batracieni, a- 
parținind unei specii răspîndite 
în Pacific. Ei au început să stu
dieze modul de viață și perioa
dele emigrării broaștelor țestoa
se in scopul protejării lor. Pes
te 150 000 de exemplare au fost 
„inventariate", zoologii fixînd

de carapacea lor inele de recu
noaștere. Ei speră să contribuie 
astfel la ocrotirea acestor ființe 
care. în ultima vreme, s-au 
împuținat considerabil, ca urma
re a vinării lor iraționale.

® DIN NOU DES
PRE ATLANTIDA. In cap- 
tea sa „Marele cataclism", apă
rută recent în Franța.. Albert 
Slosman, profesor de informa
tică. specializat ulterior în egip
tologie, susține că supraviețui
torii continentului dispărut, că
ruia Platon i-a dat numele de 
„Atlantida" ar fi fost fondatorii 
dinastiei faraonilor egipteni 
Slosman își bazează teoria pe 
hieroglifele descoperite într-o 
sală rămasă intactă dintr-un 
templu aflat la Denderah. în E- 
gipt, hieroglife pe care a izbu

tit să le descifreze. Egiptologul 
susține că teoria sa este confir
mată de planisfera templului 
care reproduce poziția astrelor 
în timpul „marelui cataclism". 
Programînd un ordinator, sa
vantul a obținut un răspuns 
precis cu privire la anul in care 
s-a produs evenimentul — 9792 
înaintea erei noastre. Epopeea 
supraviețuitorilor Atlantidei scu
fundate va face obiectul unei 
noi lucrări pe care Slosman in
tenționează să o scrie.

© CELE MAI MARI 
REZERVE DE URANIU 
sînt concentrate in Australia : 
potrivit statisticilor oficiale, al 
cincilea continent deține 21 la 
sută din întreaga cantitate de 
uraniu identificată pînă în pre
zent pe glob. Cu toate acestea, 
Australia exploatează în mo

mentul de față un singur zăcă- 
mint, la Mary Kathleen. în 
Queensland. Cea mai mare par
te a rezervelor se găsește în 
nordul țării, dar valorificarea lor 
n-a fost autorizată din cauza 
embargoului impus de necesita
tea protejării mediului înconju
rător. Recent, acest embargou a 
fos* in parte ridicat, o comisie 
australiană autorizind începerea 
exploatării, dar menținînd, tot
odată, un șir de restricții. In 
condițiile actualei crize energe
tice, experții din diferite țări 
acordă uraniului un loc din ce 
în ce mai mare în programele 
energetice. Față de cele 188 cen
trale nucleare existente, se pre
vede că în 1985 vor exista m 
lume 500 asemenea centrale.

® PANACEU ÎMPO
TRIVA FUMATULUI, AL
COOLULUI SI ÎNGRÂ- 
SĂRII. Acupunctura, binecu
noscuta terapeutică constînd în 

introducerea unor ace fine sub 
piele in puncte precise, cores
punzătoare unor organe și re
giuni ale corpului, i-a sugerat 
unui medic din Los Angeles o 
nouă metodă de combatere a 
alcoolismului, fumatului și su- 
praalimentării. El prinde o cap
să — de felul celei folosite Ia 
mașinile de capsat hîrtie — în
tr-o anumită regiune a lobului 
urechii pacientului. De fiecare 
dată cînd acesta din urmă sim
te nevoia să bea alcool peste 
măsură, să fumeze sau să con
sume o cantitate sporită de ali
mente. este suficient să atingă 
cu degetul capsa pentru ca a- 
ceastă nevoie să dispară — sus
ține medicul respectiv. Testă
rile au relevat că 65 la sută din 
persoanele gurmande s-au le
cuit : la fumători, procentul ce
lor ce au abandonat acest obicei 
a fost de 60 la sută, iar la al
coolicii inveterați de 30 la sută 
Rezultatele îndreptățesc conti
nuarea experimentului.

©OÎNTÎMPLARE 
TRAGICĂ. Nu de mult, un 
bărbat în vîrstă de 40 de ani, 
șomer, s-a prezentat la jandar
meria din orașul Vesoul (Fran
ța). cerind să fie... închis. Șeful 
jandarmeriei a refuzat. întrucit 
ciudatul solicitant nu suferise 
nici o condamnare. Același re
fuz a întîmpinat Bruno Chariot 
și la Palatul de Justiție. Consi- 
derînd că unica modalitate de a 
se „refugia" în beciurile poliției, 
unde spera să găsească hrană 
și adăpost pe timpul iernii, este 
de a comite o infracțiune. Cha
riot a intrat într-o locuință cu 
gîndul de a se preface că vrea 
să .sustragă ceva. Locatara, o 
femeie în vîrstă. speriată de a- 
pariția intrusului a avut un in
farct și. puțin după aceea, a 
sucombat. Acum. Chariot și-a 
găsit, intr-adevăr, adăpost, dar 
pentru mult mai multă vreme 
decit sconta. Dacă ar fi întîlnit 
mai multă solicitudine din par
tea autorităților..
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ORIENTUL APROPIAT
Sprijin ferm cauzei drepte a popoarelor 

namibian și rhodesian
Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat luni o rezoluție în problema 
Namibiei, care recunoaște dreptul 
la autodeterminare al poporului na
mibian. cere retragerea Africii de 
Sud din Namibia, precum și adop
tarea de către Consiliul de Secu
ritate a unor noi măsuri pentru im
punerea embargoului asupra livrări
lor de arme către regimul minoritar 
rasist de la Pretoria.

Documentul consacră dreptul po
porului namibian de a-și crea un 
stat propriu și recunoaște legitimi
tatea dreptului său de a folosi ar
mele pentru atingerea acestui scop. 
De asemenea, rezoluția condamnă cu 
fermitate politica regimului rasist 
sud-african de ocupare ilegală a a- 
cestui teritoriu și recunoaște Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) ca reprezentant 
legitim al poporului namibian. ce- 
rind comunității internaționale să 
sprijine această organizație. Rezolu
ția Adunării Generale condamnă 
corporațiile străine care exploatează 
resursele naturale și umane ale Na
mibiei.

După cum remarcă observatorii de 
la O.N.U., un element important al 
acestei rezoluții îl constituie para
graful care precizează că Adunarea 
Generală „sprijină lupta armată a 
poporului namibian, condusă de 
S.W.A.P.O.. pentru autodeterminare, 
libertate și independență națională, 
înir-un stat namibian unit".

In continuare. Adunarea Generală 
a adoptat alte șapte rezoluții în 
problema namibiană. care se referă 
la: sprijinirea și extinderea activi

tății consiliului O.N.U. pentru Na
mibia ; intensificarea acțiunilor 
O.N.U. în sprijinul poporului nami
bian ; cererea ca organizațiile inter
naționale interguvernamentale și ne
guvernamentale să acționeze pentru 
sprijinirea poporului namibian ; 
răspîndirea de informații de către 
presa din diferite țări în legătură 
cu Namibia : alocarea sumei de 
300 000 dolari din bugetul O.N.U. în 
Fondul Națiunilor Unite pentru Na
mibia ; invitarea S.W.A.P.O. ca ob
servator la lucrările Adunării Gene
rale ; lansarea unui program special 
al O.N.U. pentru ajutorarea locuito
rilor din Namibia.

Totodată. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat luni o rezoluție 
care se pronunță pentru aplicarea 
unor sancțiuni economice mai largi 
împotriva regimuluj minoritar rhode
sian și cere Consiliului de Securitate 
să se, întrunească de urgență pentru 
a examina această problemă.

Adunarea Generală a adoptat, de 
asemenea, o rezoluție in care se 
reafirmă drepturile inalienabile ale 
rhodesienilor africani Ia autodeter
minare. libertate și independență și 
legitimitatea luptei lor pentru asi
gurarea acestor drepturi prin orice 
mijloace. Principiul potrivit căruia 
nu trebuie proclamată independența 
înainte ca populația majoritară să 
dețină conducerea a fost reafirmat de 
Adunarea Generală, care și-a expri
mat, totodată, speranța că în cadrul 
Conferinței de la Geneva se vor sta
bili condițiile acordării independenței 
pe această bază.

Convorbirile la nivel înalt 
egipteano-siriene

CAIRO. — Luni, la Cairo au con
tinuat convorbirile între președinții 
Egiptului și Siriei, Anwar El Sadat 
și, respectiv, Hafez Al Assad, consa
crate analizării diferitelor aspecte de 
actualitate ale situației din Orientul 
Apropiat. După runda de convorbiri 
de ieri, președintele Anwar EI Sa
dat a declarat că discuțiile au fost 
încununate de succes.

Referindu-se la convorbiri, vice
președintele egiptean, Husny Muba
rak, a subliniat într-o declarație fă
cută ziariștilor că ele au fost fruc
tuoase, cu rezultate in interesul tu
turor statelor arabe.

Rezultatele convorbirilor la nivel 
Înalt egipteano-siriene vor fi anun
țate de miniștrii afacerilor externe 
ai celor două țări în cadrul unei con
ferințe de presă care va avea loc 
marți, a precizat ministrul sirian al 
informațiilor, Ahmed Iskander.

După cum s-a mai anunțat, printre 
temele care s-au aflat în centrul a- 
tenției celor doi șefi de stat au figu
rat eforturile in vederea reconvocării 
conferinței de la Geneva asupra 
Orientului Apropiat și (evoluția situa
ției din Liban.

„Consens general favorabil 
reluării conferinței 

de la Geneva"
NEW YORK. — Intr-un interviu 

acordat săptămînalului american 
„Newsweek", secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a declarat că

în prezent există un consens general 
favorabil reluării conferinței de la 
Geneva asupra Orientului Apropiat. 
Kurt Waldheim a apreciat că diver
gențele in această problemă sint in 
principal de ordin procedural.

Secretarul general al Națiunilor 
Unite a afirmat că există posibilita
tea ca această conferință să fie con
vocată Ia sfîrșitul primăverii anului 
viitor.

Moțiune de neîncredere 
în guvernul israelian

TEL AVIV. — Primul ministru al 
Israelului. Yitzhak Rabin, a anunțat 
luni după-amiază, în parlament, de
misia celor trei miniștri reprezentind 
Partidul Național Religios : Zevulun 
Hammer, .ministrul bunăstării socia
le. Yitzhak Raphael, ministru pentru- 
problemele' religioase, și Yosef Burg, 
ministru de interne.

Această decizie era inevitabilă — a 
spus Rabin — amintind că doi dintre 
cei trei miniștri s-au abținut. . în 
timpul votului, săptămîna trecută,, pe 
marginea unei moțiuni de neîncrede
re în guvern, prezentată în parlament 
de opoziție.

Pe de altă parte, se anunță că 
grupul parlamentar al opoziției din 
Israel a depus o. nouă moțiune de 
neîncredere în guvernul premierului 
Yitzhak Rabin.

In ce-1 privește, premierul consi
deră că este de dorit devansarea da
tei alegerilor generale, prevăzută 
pentru sfîrșitul lunii octombrie 1977, 
și a anunțat că va cere partidului său 
să prezinte în acest sens o rezoluție..

CONGRESUL P. C. 
DIN GUADELUPA

BASSE TERRE. — La Pointe a 
Pitre s-au încheiat lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Guadelupa. Raportul 
privind actiyitatea partidului și sar
cinile pentru perioada următoare a 
fost prezentat de Guy Daninthe, se
cretar general al partidului. Docu
mentul a marcat principalele etape 
ale luptei partidului comunist pen
tru transformări democratice, eviden
țiind necesitatea acordării dreptului 
la autodeterminare și a dezvoltării de 
sine stătătoare a poporului din Gua
delupa.

în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist din Guadelupa, 
a fost reales Guy Daninthe.

MOZAMBIC

In pregătirea Congresului
FRELIMO

MAPUTO. — Luînd cuvîntul în ca
drul unei reuniuni a Comitetului or
ganizatoric pentru pregătirea ce
lui de-al III-le.a Congres al Fron
tului de Eliberare din Mozambie, 
(FRELIMO). președintele Frontu
lui, președintele Republicii Popu
lare Mozambie, Samora MacheJ, a re
levat că acest congres va constitui un 
eveniment de importanță majoră în 
istoria tării. El este chemat să con
firme opțiunea căii necapitaliste de 
dezvoltare a Mozambicului, să stabi
lească strategia și tactica construcției 
în cadrul democrației populare.

Pregătirile pentru congres se des
fășoară, în prezent, in întreaga țară,

Atacuri ale rasiștilor rhodesieni 
împotriva Botswanei 

Guvernul de la Gaberones a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

După cum informează agenția France 
Presse, sîmbătă dimineața s-au pro
dus schimburi de focuri de arme 
între o unitate de poliție din Botswa
na și forțele militare rhodesiene. O 
declarație în acest sens a fost făcută 
luni agenției sud-africane S.P.A. de 
un purtător de cuvînt guvernamental 
de Ia Gaberones. Un polițist a fost 
rănit în cursul acestui incident, de 
care O.N.U. va fi informat de către 
guvernul Botswanei. a precizat pur
tătorul de cuvînt. Schimbul de focuri 
a avut loc in apropiere de orașul 
Francistown, unde se află o tabără 
de refugiați din Rhodesia — a arătat 
purtătorul de cuvînt.

Agenția citată relevă că acest in
cident este in legătură cu atacurile 
trupelor regimului minoritar rhode

sian efectuate în ultimul timp asu
pra teritoriului mozambican. ca de 
altfel și asupra Botswanei.

Luind cuvîntul in Adunarea Națio
nală în legătură cu noul atac al for
țelor regimului rasist rhodesian îm
potriva Botswanei, vicepreședintele 
acestei țări. Quett Masire. a declarat 
că, în anul 1976. trupele lui Ian 
Smith au încălcat de 12 ori suvera
nitatea țării sale. In cursul atacurilor 
au fost înregistrate victime, luări de 
ostatici, au fost incendiate edificii.

După cum s-a mai anunțat, la Ga
berones a avut loc o ședință extraor
dinară a guvernului. în cadrul căreia 
s-a hotărit să se ceară convocarea 
unei ședințe urgente a Consiliului de 
Securitate pentru discutarea agresiu
nii comise împotriva Botswanei.

SECRETARUL GENERAL AL O.N.U. DESPRE : 

însemnătatea Fondului internațional 
pentru dezvoltare agricolă

NAȚIUNILE UNITE — Referin
du-se la înființarea Fondului inter
național pentru dezvoltare agricolă, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a declarat că aceasta re
prezintă una din cele mai impor
tante pietre de hotar în istoria Na
țiunilor Unite și un bun exemplu al 
realizărilor ce pot fi obținute prin 
cooperare internațională în interesul 
dezvoltării.

Noul fond va funcționa ca o a-

genție specializată a O.N.U. me
nită șă ajute țările în curs de 
dezvoltare în activitățile desfășurate 
în scopul creșterii producției lor ali
mentare. Fondul dispune de 1.022 
miliarde, dolari și va începe primele 
operațiuni de credit în următoarele 
luni. -Propunerea de creare a fon
dului ' a fost adoptată în 1974. la 
Roma. Director al Consiliului Exe
cutiv 81 fondului a fost numit John 
A. Hannah.

agențiile de presă transmit:

Congresul Partidului Comunist 
din Vietnam și-a încheiat lucrările 
Tovarășul Le Duan a fost ales secretar general 

al C.C. al partidului
HANOI. — Luni s-au încheiat lu

crările celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam 
— denumire aprobată de congres in 
cadrul ședinței de închidere.

Congresul a adoptat raportul po
litic al C.C. al P.C.V., prezentat de 
tovarășul Le Duan, și a hotărit ca 
sarcinile fixate de acest raport să 
constituie baza activității viitoare a 
partidului. Delegații la congres au 
adoptat, de asemenea, hotărîrea cu 
privire la linia revoluției socialiste 
și linia edificării economiei socialiste 
în Vietnam în noua etapă, hotărîrea 
asupra orientărilor. sarcinilor și 
principalelor obiective ale celui de-al 
II-lea plan cincinal (1976—1980), 
precum și o hotărîre prin care sint 
aprobate experiența, sarcinile și mă
surile în domeniul construcției de 
partid.

Congresul a adoptat Statutul mo
dificat al Partidului Comunist din 
Vietnam și a ales noul Comitet Cen
tral al partidului.

In prima sa ședință, nou! Comitet 
Central al partidului a ales Biroul 
Politic al C.C. al P.C.V., Secretariatul 
C.C. al P.C.V., secretarul general 
al C.C. și Comisia centrală de con
trol a partidului.

Tovarășul Le Duan a fost ales 
secretar general al C.C. al P.C.V.

Biroul Politic al C.C. al P.C.V. 
este format din tovarășii : Le Duan, 
Truong Chinh, Fam Van Dong, Pham 
Hung, Le Duc Tho, Vo Nguyen Giap, 
Nguyen Duy Trinh, Le Thanh Nghi,

Tran Quoc Hoan. Van Tien Dung, 
Le Van Luong, Nguyen Van Linh, 
Vo Chi Cong și Chu Huy Man. To 
Huu, Vo Van Kiet și Do Muoi au 
fost aleși membri supleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C.V.

Secretariatul C.C. al P.C.V. este 
format din nouă membri : Le Duan, 
secretar general, Le Duc Tho, 
Nguyen Duy Trinh, Nguyen Van 
Linh, To Huu, Xuan Thuy, Nguyen 
Lam. Song Hao și Le Quang Dao.

Președinte al Comisiei' centrale de 
control a partidului a fost ales Song 
Hao.

Luînd cuvîntul în ședința de în
chidere, tovarășul Le Duan a spus 
că congresul a înarmat partidul și 
întregul popor cu o linie politică 
justă și clară, a trasat un program 
de acțiune practic și complet. El a 
subliniat că sarcina esențială constă 
în realizarea cu succes a liniei deja 
adoptate, aceasta impunind ca or
ganizațiile de partid și de stat să-și 
sporească nivelul activității pe pla
nurile economic, cultural, politic, 
ideologic și organizatoric.

în cinstea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului, in capitala viet
nameză a avut loc. luni, o amplă 
demonstrație a tineretului.

Perspectivele economiei
Ritmul de creștere a economiei 

americane se va menține aproxima
tiv neschimbat și în perioada anului 
1977, chiar dacă administrația ar a- 
dopta o serie de măsuri fiscale cu 
caracter stimulativ — apreciază re
vista „U.S. News and World Report".

In acest sens, se prevede un ritm 
de creștere economică reală de ordi
nul a 5,1 Ia sută. In cazul în care 
riu vor fi adoptate măsurile stimula
tive de relansare economică, acest 
ritm ar putea scădea — apreciază 
revista — la 4,4 la sută.

americane in anul viitor
Dacă va fi realizată o creștere e- 

conomică de 5.1 la sută, scrie „U.S. 
News and World Report", șomajul — al 
cărții' nivel actual este de 8,1 la sută 
din populația activă — ar putea fi 
redus la 6,7 la sută, spre sfîrșitul 
anului viitor.

Pe sectoare economice, experții re
vistei apreciază că este posibilă o re
lansare mai accelerată în industria 
constructoare de automobile, siderur
gie și construcții. In același timp, se 
preconizează o încetinire a activității 
în industriile textilă și chimică.

Convorbiri iraniano-bul- 
gQțg Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
l-a primit pe președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, aflat în vizită în 
Iran. în cursul convorbirii care a 
avut loc au fost relevate rezultatele 
pozitive ale aplicării acordurilor în
cheiate între cele două țări.

Biroul de coordonare al 
țărilor nealiniate se va întruni 
la Delhi. în a doua jumătate a lunii 
martie anul viitor, pentru a examina 
îndeplinirea deciziilor adoptate de 
Conferința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, desfășurată anul acesta la 
Colombo.'

întrevederi zambicnw-zai- 
teZe Președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda. și-a încheiat luni vizita 
oficială la Kinshasa, unde a avut 
convorbiri cu președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko. S-a hotărit 
crearea unei comisii permanente în
sărcinată cu reglementarea relațiilor 
dintre Zair și Zambia.

!n favoarea amnistiei în
Spania, 
duminică, 
Pais" cere 
de urgentă

Intr-un editorial publicat 
cotidianul spaniol „El 
guvernului să studieze 
problema extinderii am

nistiei. Amnistia, scrie ziarul, este o
condiție indispensabilă a reconcilie
rii naționale, deoarece cea decretată 
in iulie a fost limitată și nu a cores
puns aspirațiilor poporului spaniol.

Brigăzi populare de vi
gilență vor fi
din luna ianuarie

instituite începînd
1977 în Angola. în

cadrul unei vaste campanii de com
batere a actelor elementelor certate
cu legea. După cum informează 
„Jornal de Angola", citat de agenția 
France Presse. aceste brigăzi, alcă
tuite din membri ai Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei. au 
sarcina principală de a preveni cri
mele. furturile, atacurile în timpul 
nopții organizate în bande.

Plenara conducerii Parti
dului de Stînga-Comuniștîi 
din Suedia, consacrata dezbaterii 
unor probleme politice și organiza
torice, a avut loc la Stockholm. Au 
fost discutate, de asemenea, sarcini
le privind aniversarea, în 1977, a 60 
de ani de la crearea partidului. Ple
nara a adoptat o hotărîre privind 
convocarea celui de-al XXV-lea Con
gres al partidului în perioada 4—8 
ianuarie 1978.

Primul bloc a! centralei 
atomoelectrice de 13 Kursk 3 
intrat in funcțiune, anunță agenția 
T.A.S.S. Centrala va permite rezol
varea problemei energetice în re
giunea respectivă. Pe șantier continuă 
lucrările de montare a celui de-al 
doilea bloc energetic. In total, cen
trala va dispune de patru asemenea 
blocuri, care vor asigura o capaci
tate de patru milioane kilowați.

Un apel pentru retrage
rea armamentului nuclear 
din Coreea de Sud 3 £ost 3dl-e- 
sat secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și președintelui ales 
al S.U.A., Jimmy Carter, de către 
tui grup de 22 specialiști în proble
mele nucleare din Japonia. Docu
mentul relevă că Statele Unite au 
introdus în Coreea, de Sud aproxi
mativ 700 de încărcături > nucleare. 
Acest dispozitiv nuclear, „ apreciază 
experții japonezi, reprezintă o încăl
care a acordului de armistițiu care 
interzice introducerea de arme stra
tegice in Coreea de Sud.

în capitala Sudanului, 
Khartum, a luat ființă o trupă națio
nală de păpuși, pregătită de un grup 
de specialiști români. Au fost puse 
în scenă două piese, între care 
„Punguța, cu doi bani" de Ion Crean
gă. în versiune sudaneză. La specta
colul inaugural au participat minis
trul sudanez al\culturii și informa
țiilor, Bona Malwal, alte oficialități 
sudaneze.

Victime ale drogurilor. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent, in Olanda s-au înregistrat o- 
ficial 23 de cazuri mortale în rîndul

Cooperare. La 
încheiat lucrările celei 
siuni a subcomitetului

Moscova s-au
de-a treia se- 
mixt sovieto-

iugoslav de cooperare tehnico-știin- 
țifică. Au fost stabilite măsuri în ve
derea dezvoltării cooperării bilaterale, 
în construcțiile de mașini-unelte. de 
obiective hidroenergetice, schimburi 
de informații tehnico-științifice în 
domeniul energetic.

nirea raporturilor lumii arabe Cu or
ganizațiile internaționale pe plan 
cultural.

Lcs Bagdad 3U Iu3t sfîrșit Iu* 
crările celei de-a IV-a Conferințe 
privind dezvoltarea industrială a ță
rilor arabe. Participanții au dezbătut 
probleme referitoare la dezvoltarea 
cooperării interarabe ,în domeniul 
industrializării. Conferința a consi
derat ca oportună dezvoltarea unor 
asemenea ramuri cum sint siderur
gia. petrochimia, construcțiile de 
mașini, industria cimentului și cea 
a îngrășămintelor fosfatice.

„Pearl Harbor" comercial ?
Concurența dintre Japonia
Ieri s-a deschis, la Tokio, o nouă 

rundă de negocieri comerciale intre 
Japonia și Comunitatea Economică 
Europeană1 (C.E.E.). In centrul actua
lelor dezbateri, care se anunță a fi 
mai animate decit cele de luna tre
cută de Ia Bruxelles, se află „do
sarul construcțiilor navale". Pentru 
cei nouă din C.E.E., dezbaterile pe 
această temă prezintă o importanță 
aparte : în 1976. 90 la sută din noile 
comenzi de nave de pe piața mon
dială au fost obținute de șantierele 
japoneze, care practică prețuri, de 
desfacere inferioare cu 30—40 la sută 
față de cele ale constructorilor vest- 
europeni.

Concurenta japoneză s-a coroborat 
cu consecințele crizei economice. în 
prezent șantierele navale vest-euro- 
pene aflindu-se într-o situație deo
sebit de critică. Reducerea produc
ției a atras diminuarea consi
derabilă a locurilor de muncă, deci 
creșterea șomajului. Ca urmare, 
grevele se țin lanț, în special la 
șantierele de pe coasta Atlan
ticului și Mediteranei. Cei trei mii 
de muncitori de la „Alsthom Atlan- 
tique" au ocupat zilele trecute șan
tierele din Saint-Nazaire, iar, in 
semn de solidaritate cu greviștii de 
aici, alți patru mii de muncitori 
francezi din industria constructoare 
de nave au încetat lucrul. In aceste 
condiții, la ultima reuniune a Con
siliului ministerial al Pieței comune, 
ministru! francez de externe, Louis 
de Guiringaud. a cerut să se între
prindă de urgență demersuri pe 
lingă Tokio pentru a se obține o 
scădere efectivă a producției șantie
relor navale japoneze. „In cazul ".nul 
refuz din partea niponă, a conchis 
ministrul francez. Comisia executivă 
a C.E.E. va trebui să găsească, ea 
însăși, mijloacele de remediere a 
acestei situații inacceptabile".

Ceea ce îngrijorează mai mult pe 
„cei nouă", nu este âtit prezentul, 
cit viitorul. Japonia speră să-și spo
rească continuu producția de nave.

și Piața comună in domeniul construcțiilor navale
astfel ca pînă în 1980 să ajungă la 
6,5 milioane de tone anual. După 
calculele „celor nouă", cererea totală 
de nave noi nu va fi, la acea dată, 
mai mare de 8 milioane de tonei 
ceea ce ar însemna că șantierelor 
vest-europene nu le-ar reveni nici 15 
la sută din comenzi, adică „niște firi
mituri de la ospățul firmelor japo
neze" — cum se exprimă ziarul 
„LE MONDE". In aceste împreju
rări „timpul presează", se afirmă la 
cartierul general al Pieței comune 
din Bruxelles, unde comisarul însăr
cinat cu negocierile comerciale al 
C.E.E.. Olav Gundelach. a ținut sîm- 
băta trecută o conferință de presă, 
în cursul căreia a avertizat din nou 
Japonia asupra riscurilor pe care 
le-ar avea o atitudine intransigentă 
a acesteia. „Nici Comisia executivă, 
nici «cei nouă», a spus el, nu pot 
rămîne indiferenți, privind cum dis
par șantierele «lin Europa occiden
tală. cu toate consecințele ce decurg 
de aici pe plan economic, strategic 
și social". De altfel, se pare că ex- 
perții de la Bruxelles au și propus 
membrilor Pieței comune o serie de 
măsuri menite să contracareze ofen
siva japoneză, care, după opinia zia
rului britanic ..FINANCIAL TIMES", 
reprezintă „un adevărat Pearl Har
bor comercial" *) pentru șantierele 
navale vest-europene.

Trebuie amintit că disputa din sec
torul construcțiilor navale s-a dove
dit a fi cea mai aprinsă, dar nu 
singura, contenciosul comercial din
tre Japonia și Piața comună fiind 
mult mai larg. Se estimează astfel că

*) Atacarea prin surprindere a ba
zei navale și aeriene a S.U.A. de la 
Pearl Harbor de către japonezi 
(7 decembrie 1941) a provocat grele 
pierderi flotei americane, marcind 
începutul războiului japono-ameri- 
can.

„cei nouă" vor înregistra anul acesta 
un deficit de 4,5 miliarde de dolari 
în schimburile comerciale cu Japo
nia. Este vorba de un dezechilibru 
la care a contribuit, de asemenea, 
concurența de pe piața automobile
lor. a aparatelor electronice, cit și a 
oțelului. „Cei nouă" reproșează Ja
poniei că. în timp ce exportatorii 
săi beneficiază de o serie de înles
niri comerciale în perimetrul C.E.E., 
piața niponă este puternic protejată, 
ceea ce face ca produsele vest-euro- 
pene să fie primite „cu pipeta".

Ce-i drept, luna trecută. C.E.E. a 
obținut consimțămîntul Japoniei de 
a-și reduce exporturile de oțel în 
Piața comună. Dar acest acord are 
în vedere doar pe „cei șase mari" ai 
siderurgiei nipone. In ce privește 
firmele mijlocii, a căror producție nu 
este deloc neglijabilă. acestea iși 
păstrează libertatea de acțiune. în 
plus, companiile siderurgice din Sta
tele Unite au reacționat deosebit de 
violent la acest acord. Ele au cerul 
administrației americane să’ uzeze de 
întreaga sa influență, iar la nevoie 
să recurgă chiar la „represalii", 
pentru a impiedica realizarea unei 
astfel de înțelegeri, care ar „detur
na" spre S.U.A. peste 1,5 milioane 
tone de oțel japonez.

în aceste condiții, relevă observa
torii occidentali, este puțin probabil 
ca noua rundă de negocieri nipo
ne—vest-europene să se încheie cu 
rezultate notabile. Măsurile protec- 
ționiste la care recurg tot mai mult 
țările capitaliste adîncesc continuu 
contradicțiile dintre aceste țări și. in 
același timp, aduc serioase prejudi
cii comerțului mondial. De aici, ce
rința tot mai insistentă a opiniei 
publice, inclusiv a unor reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, pentru 
liberalizarea schimburilor economice, 
pentru restructurarea lor pe baze 
noi, care să țină seama de interesele 
tuturor părților.

Gh. CERCELESCU

persoanelor care se droghează. Un 
purtător de cuvînt al poliției olan
deze a declarat însă că numă
rul real al celor care și-au pier
dut viața din cauza consumului de 
droguri este de aproape 200.

Președintele ales al S.U.A., 
Jimmy Carter, a anunțat în cadrul 
unei conferințe de presă numirea a 
trei noi membri ai guvernului. Au 
fost desemnați : Juanita Kreps, in 
funcția de ministru al comerțului, 
prima femeie ministru in guvernul pe 
care il va conduce. Griffin Bell. în 
funcția de ministru al justiției, și Ro
bert Bergland, ministru al agricul-; 
turii.

Ministrul de externe al 
Irlandei Garret Fitzgerald, și-a 
încheiat vizita oficială în Uniunea 
Sovietică, unde a avut convorbiri cu 
omologul său sovietic, Andrei Gro- 
miko. și cu alți conducători ai 
U.R.S.S. in legătură cu relațiile bila
terale și cu unele probleme interna
ționale de interes comun.

Ministrul italian al co
merțului exterior, Rin31d0 
Ossola, și-a încheiat vizita oficială 
în Libia. S-a hotărit crearea unei 
Comisii mixte italo-libiene, însărci
nată cu problemele cooperării econo
mice dintre cele două țări.

în Argentinaau fost mai°ra- 
te tarifele la transportul public și 
particular în proporție de 18 pînă la 
33 la sută, anunță un comunicat ofi
cial dat publicității la Buenos Aires. 
La sfîrșitul săptămînii precedente a 
fost anunțată sporirea preturilor la 
combustibili, cu un procent variind 
între 10 și 24 la sută.

Populația Italiei este în 
prezent de 56 251 000 persoane, 
anunță Institutul central de statis
tică al Italiei.

Conferința miniștrilor cul
turii din țările arabe 3 în- 
ceput la Amman. Participă și o dele
gație a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Pe ordinea de zi a confe
rinței sint înscrise numeroase proble
me, printre care elaborarea unei poli
tici culturale comune a țărilor arabe, 
cooperarea in domeniile editorial, al 
cinematografiei și teatrului, promo
varea culturii arabe in lume, defi-

ASCf.d©îlt. Un avion militar de 
tip „F-14 Tomcat" nu a reușit să 
apunteze duminică pe port-avionul 
american „Enterprise" și s-a scu
fundat în mare, la o adîncime de 
aproximativ 5 000 de metri. într-o 
zonă situată Ia circa 320 kilometri 
vest de, Manila — a anunțat luni 
marina Statelor Unite. Cei doi mem
bri ai echipajului aparatului au reu
șit să se salveze.

Agenția etiopiana de știri 
anunță că, în ultimele luni, în țară 
au fost lichidate cîteva zeci de 
bande înarmate care terorizau popu
lația. Au fost capturate cantități în
semnate de arme și muniții și uciși 
sau luați prizonieri numeroși tero
riști. Aproximativ 2 000 de persoane 
au beneficiat de amnistia anunțată 
de autorități, deoarece s-au predat 
organelor puterii. In urma lichidării 
bandelor teroriste. în țară au avut 
loc demonstrații în sprijinul guver
nului.

Comunicat privind 
tratativele in problema 

Canalului Panama
CIUDAD DE PANAMA. — în 

insula Contadora s-a încheiat cea 
de-a XV-a rundă din cadrul trata
tivelor panamezo-americane privind 
semnarea unui nou tratat asupra Ca
nalului Panama. Intr-un comunicat 
comun dat publicității la încheierea 
lucrărilor se evidențiază că „au fost 
înregistrate noi progrese spre con
cretizarea unui Tratat integral". Co
municatul precizează că au fost exa
minate cu atenție diverse aspecte ale 
problemei, in scopul realizării unui 
acord, respectind punctele de vedere 
ale ambelor părți, in așa fel incit să 
fie asigurate condițiile pentru ca noul 
tratat „să elimine in mod real cau
zele divergențelor dintre cele două 
țări". în acest context, documentul 
arată că ambele părți au abordat. în 
cadrul recentei runde de negocieri, și 
problemele rămase în suspensie, ex- 
primindu-și în legătură cu aceasta 
încrederea că vor fi realizate cit mai 
curînd posibil noi progrese în direc
ția eliminării diferendelor existente.

Un nou acord 
între Turcia și C.E.E.

La Bruxelles a avut loc sesiunea 
Consiliului de asociere Turcia — 
C.E.E. Părțile au semnat un nou a- 
cord de asociere, care prevede cre
dite pentru Turcia în valoare de 372 
milioane dolari, înlesniri vamale pen
tru unele produse agricole turce ex
portate în Piața comună, precum și 
ameliorarea condițiilor muncitorilor 
turci angajați în unele țări ale 
C.E.E.

0 strategie unitară pentru
depășirea subdezvoltării

FOTO-ACTUALITATE

La Blackpool s-au încheiat lucrările Conferinței anuale a Uniunii națio
nale a studenților din Marea Britanie Rezoluțiile adoptate la conferință 
se pronunță impotriva încercărilor de rezolvare a problemelor economice 
care confruntă țara prin reducerea cheltuielilor destinate asigurărilor 
sociale și invățămintului in fotografie: Demonstrație de masă impo
triva intenției autorităților de a reduce masiv cheltuielile publice, mă
sură ce s-ar răsfringe nefavorabil asupra nevoilor sociale ale păturilor 

largi muncitoare

încheiată recent, cea de-a Xl-a 
sesiune extraordinară a Consiliului 
ministerial pentru colaborare eco
nomică al Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.) — care a avut loc la 
Kinshasa, capitala Zairului — a ho- 
tărît, la capătul unei săptămini de 
dezbateri, stabilirea unei strategii 
comune pentru dezvoltarea Africii, 
împreună cu propunerea prezentată 
în cursul verii în cadrul sesiunii la 
nivel înalț a O.U.A. privind o cartă 
a colaborării economice interafricane, 
deciziile adoptate la Kinshasa au o 
importantă deosebită pentru propă
șirea economică a țărilor continen
tului african.

îndelungata dominație colonială a 
lăsat, după cum se știe, o puternică 
amprentă asupra economiilor țări
lor africane — care au evoluat 
în strînsă dependență de inte
resele marilor 
monopoluri occi
dentale. Nu în- 
timplător. Africa 
a fost și continuă 
să mai fie încă, 
într-o anumită 
măsură, „depozi
tul de materii 
prime" al unor 
țări industriali
zate. Datele statistice arată, de 
altfel, că resursele minerale și pro
dusele agricole tropicale reprezin
tă 90 la sută din exporturile Afri
cii, multe din țările continentu
lui fiind cunoscute după mate
riile prime pe care le furnizează la 
export: există „țări ale cuprului" 
(Zambia. Zair), ale minereului de 
fier (Mauritania), arahidelor (Sene
gal, Gambia), bumbacului (Sudan) 
etc. Faptul că exporturile majorită
ții țărilor africane se bazează pe 
unul sau numai cîteva produse face 
ca economia lor să fie vulnerabilă 
la orice oscilații pe piața mondială ; 
pe de altă parte, deteriorarea ter
menilor de schimb în defavoarea 
furnizorilor de materii prime a în
semnat o reducere simțitoare a po
sibilităților de import, mai ales de 
mașini și utilaje necesare procesului 
de industrializare, valorificării supe
rioare a bogățiilor africane.

Așa cum observa in cadrul sesiu
nii președintele țării-gazdă, Mobutu 
Șese Seko. „fiecare țară africană lu
ată separat este slabă in fața lumii 
industrializate, dar cele 48 de state 
pot deveni puternice grație unității 
de acțiune". Este tocmai premisa de 
la care s-a plecat in vederea stabi
lirii unei strategii economice comune 
a țărilor continentului pentru obți
nerea celei de-a doua independențe 
— economică.

Firește, realizarea unei politici e- 
conomice comune nu este ușoară, da
torită diferențierilor în nivelul de 
dezvoltare, a intereselor specifice 
fiecărei țări africane ; pornind toc
mai de la aceste realități, partici
panții la dezbateri au subliniat ne
cesitatea unor etape intermediare 
care să asigure armonizarea politicii 
economice. Un pas de seamă pe noul

Pe marginea recentei 
reuniuni a Organizației 

Unității Africane

drum îl constituie, așa cum s-a sub
liniat în cadrul sesiunii de la Kin
shasa, crearea în decurs de 15—25 
de ani a unei piețe comune la scara 
întregului continent.

în prezent, in Africa există mai 
multe grupări economice regionale 
și specializate ca, de exemplu, Co
munitatea economică a Africii occi
dentale, Organizația pentru punerea 
în valoare a fluviului Senegal etc. 
Țările participante la aceste gru
pări economice iși propun. în ge
neral, aceleași obiective : stimularea 
cooperării multilaterale in vederea 
propășirii in ansamblu a grupu
lui respectiv. Evident, aceste or
ganisme au o certă importanță, 
deoarece relațiile interafricane sint 
încă destul de limitate in vir
tutea evoluției istorice. Din punc
tul de vedere comercial, de pil

dă, schimburile 
dintre tinerele 
state de pe con
tinent nu repre
zintă în ansam
blul relațiilor e- 
conomice ale A- 
fricii decit apro
ximativ 5 la sută, 
în timp ce țările 
dezvoltate absorb 

patru cincimi din exporturile afri
cane și le furnizează circa 80 la sută 
din importuri. Această situație se 
datorează, după cum declara recent 
ministrul algerian al comerțului, 
L. Yaker, „existenței relațiilor eco
nomice speciale dintre țările afri
cane și fostele puteri coloniale, 
relații ce constituie un obstacol se
rios în calea schimburilor inter
africane".

Iată citeva din rațiunile pentru 
care participanții la reuniunea de la 
Kinshasa au decis stabilirea unor ac
țiuni comune in domeniul financiar, 
industrial, agricol, tehnologic, me
nite să faciliteze schimburile co
merciale ințerafripane, evoluția lor 
spre forme superioare, cu eficientă 
sporită, de colaborare. S-a hotărit, 
de asemenea, ca organismele econo
mice ale O.U.A. și instituțiile afri
cane de dezvoltare să urmărească 
cu prioritate înfăptuirea programe
lor de studii in vederea realizării 
pieței comune africane.

Recomandările elaborate de sesiu
nea Consiliului ministerial sint meni
te să contribuie la făurirea unei noi 
structuri economice africane — din 
ce în ce mai puțin dependente de 
sistemul economic occidental. pro- 
movindu-se o politică de largă coo
perare interalricană. concomitent cu 
extinderea colaborării economice cu 
toate țările lumii. Fără îndoială că, 
prin rezultatele sale pozitive, re
uniunea de la Kinshasa se înscrie ca 
o contribuție de seamă Ia propăși
rea economiei^ africane în ansamblul 
ei și, totodată, la făurirea unei noi 
ordini economice — și politice — 
mondiale, deziderat primordial al 
lumii contemporane.

Augustin BUMBAC
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