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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a vizitat ieri o expoziție consacrată 
noutăților în domeniul construcțiilor

si materialelor de construcții

ROBERT MUGABE,
secretarul general al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe-Z.A.N.U.

Intr-un cuprinzător dialog de lucru cu proiectanți, constructori și cadre 
de conducere din ministere, secretarul general al partidului a analizat soluțiile 
propuse, a făcut importante recomandări privind sporirea gradului de indus
trializare a lucrărilor de construcții, folosirea pe scară tot mai largă a unor 
tehnologii și materiale de înalt randament, în vederea ridicării rapide 

a eficienței economice în acest important sector de activitate
In cursul dimineții de marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a examinat din nou, în vederea 
concluziilor finale, soluțiile propuse de specialiști pentru ridi
carea la cote mai înalte de eficiență a întregii activități din 
domeniul construcțiilor industriale, agrozootehnice, pentru trans
porturi și al celor.social-culturale, pentru creșterea gradului lor 
de funcționalitate.

La această vizită au participat tovarășa Elena Ceaușescu,

tovarășii Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion loniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Le on te Răutu, losif Oglar, Ștefan Voitec, 
losif Banc, Ion Coman, Teodor Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu și Aurel Duma, Mihai Marinescu și Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri ai guvernului, miniștri și alți condu
cători de instituții centrale.

în Intervalul relativ scurt ce a 
trecut de la Plenara din 2—3 noiem
brie a Comitetului Central al P.C.R., 
care a jaionat, prin cuvintarea se
cretarului general al partidului, sar
cinile actuale și de perspectivă ce 
revin diferitelor sectoare de activi
tate in asigurarea condițiilor dezvol

tării economice și sociale a patriei 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut, după cum se știe, numeroase 
întilniri cu cadre de conducere, spe
cialiști din toate domeniile, care au 
degajat concluzii practice de o deo
sebită importantă.

Vizita, al cărei cadru l-a oferit, 

din nou, Complexul expozițional din 
Piața Scînteii, unde au fost grupate, 
sub forma unor produse noi, a unor 
machete și grafice, toate elementele 
de argumentație ale acestui dialog 
de lucru, se înscrie în șirul nu
meroaselor analize ale secretarului 
general al partidului consacrate unor 
probleme de o deosebită însemnă
tate pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului.

La sosirea în fața pavilionului 
central, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat cu adîncă dragoste 
și respect de numeroși bucureșteni. 
în aplauzele și ovațiile lor și-au gă
sit expresie sentimentele de profun
dă recunoștință pe care le nutresc 
cetățenii patriei față de partid și se
cretarul său general pentru atenția 
stăruitoare pe care o acordă proble
melor creșterii neîntrerupte a ni
velului de trai al populației, îmbu
nătățirii continue a calității vieții in 
tara noastră.

în cursub cuprinzătorului dialog 
de lucru, care a durat aproape trei 
ore, au fost reluate probleme legate 
de folosirea pe scară mai largă în 
economia construcțiilor a unor teh
nologii și materiale care să asigure 
o eficientă mai mare, sporirea con
tinuă a gradului de industrializare 
a lucrărilor, prin utilizarea prefabri
catelor și extinderea mecanizării, 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea funcționalității.

Specialiștii au raportat secretaru
lui general al partidului că într-o 
perioadă redusă de timp au fost ela
borate și aplicate experimental o 
serie de soluții noi, menite să asi
gure atingerea acestor obiective in
tr-un termen cit mai scurt. Trecînd 
neîntîrziat la aplicarea recomandări
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
specialiștii au întreprins o analiză 
de fond a chestiunilor discutate, au 
refăcut metodologia de calcul și, pe 
această bază, au început reproiecta- 
rea produselor cu gabarite nejustifi
cat de mari.

Rezultatele acestei activități in
tense, susținute sînt prezentate* în 
expoziția din pavilionul central sub 
forma unor produse moderne, care 
se realizează cu consumuri mult di
minuate de materiale. Ia costuri de 
producție mai mici și cu procedee 
tehnologice simplificate, ce asigură 
rapiditate in execuție, o calitate mai 
bună a lucrărilor și o rentabilitate 
mai mare. Sînt citate, printre reali
zările obținute in acest scurt inter

val de timp, o serie de tipuri noi 
de grinzi, pereți portanți și planșee 
de hale industriale și construcții so
ciale executate la grosimi mai mici, 
în condițiile sporirii rezistenței lor.

Pe linia aplicării acelorași indi
cații formulate la vizitele precedente, 
a fost extinsă gama de pereți exe
cutați prin folosirea fîșiilor ceramice 
de dimensiuni mari, care asigură o 
productivitate ridicată, a betonului 
celular autoclavizat și a altor tipuri 
de materiale ușoare și economice, 
în același cerc de preocupări se în
scrie și elaborarea unor soluții teh
nice care permit reducerea consu
mului. de metal pentru subansam- 
blele de tîmplărie. Rețin atenția tot
odată noile modele de elemente pre
fabricate pentru acoperirea halelor, 
realizate în combinații cu lumina
toare din materiale translucide. Al
ternarea unor elemente de rezistență 
cu altele din mase plastice oferă, în 
cazul acestora, și avantajul ieftinirii 
construcțiilor.

Sînt remarcate, de asemenea, so
luțiile tehnologice și produsele noi 
propuse a fi aplicate la executarea 
construcțiilor agrozootehnice, identi- 
ficindu-se rezerve de reducere con
siderabilă a consumurilor.

Sînt prezentate, în același timp, 
roadele eforturilor depuse de spe
cialiștii din transporturi pentru ief
tinirea și mecanizarea lucrărilor de 
construcții ce se execută în acest 
sector. Apreciind rezultatele lor, to
varășul Nicolae Ceaușescu cere să se 
întreprindă cit mai curînd o analiză 
asemănătoare și în ceea ce privește 
Ministerul Energiei Electrice, pentru 
a se putea aplica operativ și in a- 
ceastă ramură soluții și procedee cu 
efecte similare.

Au fost examinate, de asemenea, 
o serie de noi proiecte-tip de hale 
industriale cu diferite destinații, ela
borate pe baza unor norme îmbu
nătățite. care prevăd ridicarea unor 
construcții mai ușoare, in cadrul că
rora spațiile existente vor putea fi 
gospodărite mai eficient, în favoarea 
sporirii producției.

Ca și in cursul vizitei sale de lu
cru din ziua precedentă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat în
deaproape de realizarea unor lo
cuințe cit mai confortabile, execu
tate la dimensiuni potrivite; cu in
terior plăcut și funcțional, corespun-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în ziua 
de 21 decembrie, pe tovarășul Lâzăr 
Gyorgy, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Un
gare, care a făcut o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim-ministru al guvernului, 
Ilie Verdeț. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., președintele părții române în
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-ungără de colaborare econo
mică, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Victor 
Bolojan, ambasadorul României la 
Budapesta.

Au luat parte tovarășii Havasi 
Ferenc, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
ungare în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colabo
rare economică, Roska Istvăn, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Bicz6 Gyorgy, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

Cu acest prilej, președintele Consi

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Robert Mugabe, 
secretar general al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Z.A.N.U.,
care, in fruntea unei delegații, face o 
vizită de prietenie în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

La primire au participat tovarășii 
losif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Partidului Comu
nist Român un călduros salut din 
partea Comitetului Central al 
Z.A.N.U.

Ședința Uiroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste

Marți, 21 decembrie, a avut loc șe
dința Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Frontului Unității Socialiste.

In cadrul ședinței. Biroul Executiv 
a examinat activitatea organelor 
Frontului Unității Socialiste, a orga
nizațiilor componente pentru organi
zarea și funcționarea controlului ob
ștesc. precum și o serie de propuneri 
privind îmbunătățirea unor prevederi 
ale Legii nr. 6/1972, referitoare la or
ganizarea și funcționarea controlului 
obștesc.

în vederea îmbunătățirii în conti
nuare a acestei forme democratice de 
participare a maselor la perfecționa
rea activității economico-sociale, Bi
roul Executiv a hotărit ca la înce
putul anului viitor să aibă loc con
sfătuirile județene și consfătuirea pe 
țară pentru analiza activității de con

liului de Miniștri al R.P. Ungare a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut tovără
șesc din partea tovarășului Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, din partea C.C. 
al P.M.S.U.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită, 
din partea C.C. al P.C.R. și a sa 
personal, un salut și cele mai bune 
urări tovarășului Jânos Kâdâr.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția pentru vizita 
primului ministru Lâzăr Gyorgy în 
țara noastră, pentru rezultatele po
zitive cu care se încheie, subliniind 
că ele ilustrează voința comună de 
a amplifica și adinei colaborarea 
prietenească româno-ungară.

în timpul întrevederii s-a relevat 
faptul că relațiile de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre țările, 
partidele și popoarele noastre cu
nosc un curs mereu ascendent și 
rodnic pe cele mai diverse planuri 
— politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte domenii de 
activitate. S-a apreciat că un rol de
osebit de important în dezvoltarea

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
C.C. al Z.A.N.U. un salut prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes în lupta pentru eliberare a 
poporului Zimbabwe.

Secretarul general al Z.A.N.U. a 
făcut o prezentare a luptei pe care o 
desfășoară poporul Zimbabwe, atît pe 
plan militar, cit și pe plan politico- 
diplomatic pentru obținerea indepen
denței naționale și a exprimat 
profunde mulțumiri Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul acordat aces
tei lupte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea și sprijinul 
Partidului Comunist Român, al 
României socialiste, al poporului ro

trol obștesc. Consfătuirile urmează 
să constituie cadrul unei largi dezba
teri privind experiența acumulată in 
acest domeniu, formele cele mai efi
ciente de organizare și desfășurare a 
activității de control, măsurile ce se 
impun în scopul perfecționării con
trolului obștesc, al creșterii contribu
ției acestuia la înfăptuirea măsuri
lor adoptate de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. pentru dez
voltarea prestărilor de servicii la o- 
rașe și sate, a programului de apro
vizionare a populației cu produse a- 
groalimentare și bunuri industriale 
de consum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se stabilească o legătură mai 
strinsă între controlul obștesc și con
trolul muncitoresc al activității eco
nomice și sociale în vederea sporirii 
eficienței acestora, rezolvării mai 
rapide a sesizărilor făcute de echi
pele de control. Secretarul general 

fructuoasă a acestor raporturi,, în 
impulsionarea colaborării frățești ro- 
mâno-ungare l-au avut întilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kâdâr.

A fost reliefată dorința reciprocă 
de a întări colaborarea și solidari
tatea dintre P.C.R. și P.M.S.U., de 
a extinde cooperarea economică ro
mâno-ungară, valorificindu-se cit 
mai deplin posibilitățile pe carp le 
oferă în acest sens realizările obți
nute de țările noastre vecine și prie
tene în construcția socialistă.

S-a arătat că aprofundarea con
lucrării româno-ungare este în in
teresul ambelor state și popoare, al 
cauzei generale a socialismului, 
păcii și destinderii internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale vieții politice interna
ționale, evidențiindu-se importanța 
dezvoltării colaborării dintre state, 
în scopul soluționării problemelor 
majore care preocupă omenirea, în 
interesul tuturor popoarelor, al tu
turor națiunilor, al făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

mân cu lupta poporului Zimbabwe 
pentru ca acesta să obțină cit mai 
grabnic independența națională, să 
se dezvolte liber, fără nici un ames
tec din afară, pe calea progresului 
economic și social.

în timpul întrevederii a fost ex
primată de ambele părți dorința de a 
dezvolta și întări relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Z.A.N.U. 
pentru afirmarea dreptului poporului 
Zimbabwe la libertate și indepen
dență, de a fi stăpîn pe deplin în 
tara sa, aceasta servind totodată 
luptei generale împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolonialis- 
mului și rasismului, cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

al partidului a cerut ca toate orga
nele de stat să manifeste exigență 
sporită în exercitarea controlului, in 
asigurarea aplicării și respectării ho
tărîrilor de partid și de stat, a legi
lor țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat ca presa și radiotele- 
viziunea să acorde o atenție mai 
mare activității echipelor de control 
obștesc, să generalizeze experiența 
lor pozitivă, să ia atitudine față de 
modul in care sînt rezolvate consta
tările și propunerile acestora. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea ca activitatea de control 
obștesc să constituie un mijloc tot 
mai important de educație civică, de 
înlăturare a lipsurilor și neajunsu
rilor, de stimulare a gospodăririi cu 
maximum de eficiență a mijloacelor 
materiale ale societății, de mobili
zare a maselor în înfăptuirea politi
cii partidului și statului și aplicare» 
strictă a legilor țării.
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iFAPTUL 
'divers'
25 de

J oameni, de I 
I 25 de ani... I I De 25 de ani, 25 de oameni de I 
I la forja întreprinderii de trac- 1 

toare din Brașov lucrează aici

I
 neîntrerupt, chiar din prima zi I 

în care ciocanul matriotor a lo- I 
vit primul lingou de metal. Cine I 
sînt cei 25 ? Gheorghe Șipoș tre- I 
buia să se pensioneze in acest

I
an, dar a cerut să mai rămină I 
in „familia celor 25", de care nu

se poate despărți. De la Ioan I 
Bodea au Învățat meserie In cei I 
25 de ani, sute și sute de tineri.

I
Radu Aurel, Oancea Ion, Pall I 
Dezideriu și Comșa Gheorghe I 
fac parte din grupa forjorilor I 
care lucrează „la liber" și sint I 
denumiți „artiștii noștri". Tot de

1
25 de ani, Fotin Elena urmă- • 
rește spectacolul muncii forjo- I 
rilor din turnul macaralei. Cit il I 
privește pe Gheorghe Nan, in | 
1976 a avut prima zi de con-

I
cediu medical din viața lui. Toți i 
cei 25 au fost sărbătoriți de co- I 
legii lor, urindu-le un an nou, I 
cu sănătate și bucurie.

Ești comunist, să fii intr-adevăr 
model pentru cei tineri

Cronică din viața 
localităților țării

Marele oraș al tinereții
1 «

S-aîntîmplat I 
la fotograf '

Aflat cu treburi prin Rimnicu I 
Vilcea, Ion Popescu 41» comuna I 
Roșiile, județul Vilcea, și-a a- | 
mintit deodată că are nevoie 
de . citeva fotografii. S-a dus ■ 
la unitatea 'Foto din cartierul 
nord. După ce a stat „ca la foto
graf", și-a văzut de drum. N-a | 
observat insă că i-a rămas pe ' 
masă portmoneul cu toți banii . 
pe care-i avea — și, in ziua a- j 
ceea, venit și după cumpărături 
— avea o sumă de ordinul 
miilor. Văzind portmoneul c- • 
mului, Maria Ilieș, angajată . 
a unității Foto, a alergat 
după păgubaș, pe care i-a I 
prins abia in stația de au
tobuz. De prisos să mai ■ 
spunem bucuria omului, de data , 
aceasta nemaifiind nevoie de | 
clasicul indemn „Zimbiți vă 
rog I".

Unitate economică cu vechi tradi
ții muncitorești, întreprinderea me
canică navală din Galați cunoaște 
astăzi, asemenea majorității unități
lor noastre industriale, o dezvoltare 
deosebită. Personalul ei a crescut 
prin atragerea de muncitori tineri, a- 
ceștia reprezentînd acum circa 75 la 
sută din totalul angajaților; lor li se 
vor adăuga, pînă în 1980, alți peste o 
mie de tineri muncitori. Iată deci 
temeiuri puternice pentru a observa 
și modalitățile prin care organizația 
de partid de aici conduce și asigură 
educația tinerelor cadre.

La comitetul de partid al între
prinderii aflăm și notăm o seamă de 
acțiuni : analize periodice ale co
mitetului de partid privind modul 
in care este îndrumată organizația 
U.T.C., cum se urmărește integrarea 
și educarea tinerilor, desfășurarea 
muncii politico-ideologice ; organiza
rea de intîlniri ale cadrelor de con
ducere și ale unor muncitori mai 
vlrstnici, cu o bogată experiență de 
viață și profesională, cu tinerii ; ac
tivități diverse pentru cunoașterea 
întreprinderii de către noii angajați; 
efectuarea unor controale la cămi
nele muncitorești etc. Și nu pe ulti
mul plan se situează inițiativa, ve
che de peste trei ani, intitulată: „Fie
care muncitor să răspundă de cali
ficarea a doi-trei ucenici". Pornind 
de la datele de mai sus, am încercat 
să aflăm în secții cît de eficiente sint 
acțiunile întreprinse de comuniști 
pentru formarea și educarea noilor 
muncitori.

★
Secția mecanică-montaj. Ne rein- 

tîlnim cu inițiativa amintită, frumos 
scrisă pe un panou vizibil. „Se și 
aplică ?“, îl întrebăm pe maistrul 
Costică Grosu, membru al biroului 
organizației de partid de aici. „Nu
mai în anumite sectoare..." sună răs
punsul. îl deranjăm pe tînărul Cos
tică Tofan de la o mică șuetă de 
dimineață, rugîndu-1 să ne spună 
cine s-a ocupat ori se ocupă încă 
de formarea sa. Tînărul nu știe cum 
să ia întrebarea noastră : în glumă 
sau în serios ? Oricum, privește 
încurcat în ochii tovarășilor din sec
ție, care ne însoțesc. Este, de fapt, 
și răspunsul la întrebarea noastră...

între materialele de propagandă 
vizuală întilnite în această secție ob
servăm și un alt panou : «Urmați 
exemplul comunistului Ion Gruia : 
,.La strungul meu nici un rebut !“-. 
Apelul se adresează, bineînțeles, ti
nerilor muncitori, care reprezintă 
circa 85 la sută din efectivul secției. 
„Cîți vă urmează pilda, tovarășe 
Gruia ?“. Șeful de brigadă numără 
în gind și ne răspunde : „Vreo doi, 
trei...". Și numai în brigada sa sînt 
aproape 30 de tineri, iar în secție — 
peste 500 ! Privim gazeta de perete

gătură cu ceea ce vă interesează 
pe dv.“.

Are !
Tot în legătură cu o nuntă se des

fășoară și discuția cu tînăra R.V. de 
la atelierul de modelărie. O nuntă cu 
„probleme", care ar fi putut foarte 
bine să însemne nu numai începutul 
căsniciei, ci și sfîrșitul ei. Acum, 
deși impasul a fost depășit, tînă
ra simte totuși nevoia să ne spu
nă : „Cîtă nevoie aș fi avut atunci 
de o vorbă înțeleaptă. Dar n-am prea 
găsit-o I".

Ce arată un raid la întreprinderea 
mecanică navală din Galați

de aici, denumită „Angrenajul". Un 
articol poartă titlul : „Să nu absen
tăm, să nu întîrziem, să folosim la 
maximum timpul de lucru". Conținu
tul ? La fel de impersonal ca aceste 
chemări. Un alt articol, „Munca — 
factor determinant în formarea con
științei socialiste" nu este nici el de
cit o însăilare de sfaturi. Fruntașii 
— ale căror poze se află la aceeași 
gazetă de perete — sînt numai din 
rîndul vîrstnicilor. Nici n-ai spune că 
aici lucrează atîția tineri...

în atelierul de instalații-valvule, 
tînăra comunistă Carmen Martin ne 
vorbește despre sprijinul permanent 
primit din partea tovarășilor ei de 
muncă în cei doi ani de cînd se află 
aici. Un alt tînăr, Dumitru Grigore, 
aflînd ce ne interesează, se gîndește 
o clipă și răspunde : „îi simt aproa
pe pe toți cei de aici, și tineri și 
vlrstnici. încercăm să devenim o fa
milie. Am simțit aceasta și cu puțin 
timp în urmă cînd, la nunta mea, au 
luat parte și tovarășii din brigadă. 
Nu știu însă dacă aceasta are o le

într-un fel, lucrurile se și ex
plică.' Discutăm, de pildă, cu Geor
ge Balaban, comunist de aproape 
20 de ani și șef de brigadă în acest 
atelier. Se desprinde o poziție cam 
defetistă în legătură cu educația ti
nerilor, cu răspunderea organizației 
de partid în acest domeniu : „Ei vin 
cu educația de acasă. Ce să le mai 
fac eu ?“. Privim atelierul. Sint aici 
foarte mulți tineri muncitori și uce
nici. Numai că fiecare parcă-i rupt 
de celălalt. La un banc lucrează mun
citorul- Gh. Iancu, iar alături împle
tește un pulovăr (!) eleva-ucenică 
Silvia Marcu (anul III-H, liceul de 
mecanică nr. 2 Galați). Nimeni nu 
deranjează pe nimeni. îndrumarea 
ucenicilor este lăsată, precum se 
vede, la voia întîmplării. „Nu ne per
mit decît să privim", ne spun viitorii 
muncitori. „Nici noi n-avem destul 
loc la bancurile de lucru", sună re
plica muncitorilor. Aceasta fiind si
tuația, începem să înțelegem de ce 
tînăra cu care discutasem mai înain
te nu a avut cu cine să se sfătuiască 
atunci cind i-a fost greu.

I „9-B-3694“ 
! contra lui
„10-B-214“...

Locul acțiunii : Autoservice 
Băneasa. Data 18 decembrie 
după-amiază. Interpreți: pro
prietarul autoturismului 10-B- 
214 ți proprietarul autoturismu
lui 9-B-3694. La un moment dat, 
proprietarul iui 10-B-214 este 
invitat să urce mașina pe rampă, 
la spălat. Proprietarul lui 9-B- 
3694 se consideră nedreptățit. De 
ce n-a urcat el pe rampă ? Pro
testează. Vociferează. Nu tran
scriem aici propozițiile rostite. 
Să nu rotească hirtia. Nemaias- 
teptind să fie confruntate foru
rile de ordine, să vadă cine are 
dreptate, se apuci și izbește cu 
ciudă (si cu piciorul .') in ...10-B- 
214. Semnul comportării sale 
necivilizate a rămas intipirit pe 
tabla ușii. Dincolo de episodul 
amintit, stăruie ca un ecou, în
trebarea : oare cind 9-B-3694 se 
află la volan tot așa s-o fi com- 
portind ?

Una-n 
pungă, 
alta-n sticlă

Există In unitățile de desfa
cere cantități Îndestulătoare de 
lapte. După cum se știe, indus
tria laptelui il pune in vinzare 
și la sticle, și în pungi de plas
tic. Nu ne oprim aici la reproșul 
unor gospodine care nu prea știu 
cind să se ducă sau nu cu sticle 
la centrul de vinzare a laptelui : 
cind iși iau sticlele în sacoșă, 
laptele se vinde la pungă și in
vers. Altul este oful. In unele 
pungi laptele are lipsă la... gra
maj. Și asta, nu pentru că unele 
pungi nu sint bine lipite. Dova
dă : deși perfect sudate, în trei 
pungi de plastic cumpărate du
minică, 19 decembrie, de la ma
gazinul de pe strada Doamna 
Ghica din București n-au ieșit 
la măsurătoare decit doi litri și 
patru sute de grame. Deci, la 
numai trei litri, o lipsă de mai 
bine de o jumătate de litru.

Trenul

w

Cele relatate mal înainte reprezin
tă, firesc, un mod de a gindi In le
gătură cu educația tinerilor. Unul, 
evident, necorespunzător. în între
prindere sînt însă și alte exemple 
de gîndire cu privire la acest subiect. 
Și mai ales de acțiune.

Sterea Tudorașcu, maistru, secre
tarul organizației de partid de la 
secția de tablouri și aparataj electric, 
ne vorbește despre modul cum sint 
formați și ajutați tinerii : „Am fă
cut analize pe linie de partid, schim
buri de experiență. Dar n-am uitat 
mai ales situația concretă din secție. 
Lucrează la noi peste 300 de băieți 
și vreo 200 de fete. Un asemenea 
număr mare de tinere muncitoare a 
reprezentat o noutate pentru între
prindere, iar pentru noi — destule 
probleme. Băieții nu erau întotdeauna 
prea delicați cu tovarășele loc de 
muncă, le cam bruscau. Noi, cei 
cîțiva vîrstnici, trebuia să conducem 
nu numai producția, ci și să orien
tăm viața acestor fete și băieți. Am 
avut fiecare în grijă nu numai trei 
tineri, cum spune inițiativa, ci mult 
mai mulți. Acum, cînd greutățile de 
început aparțin trecutului, vedem mai 
limpede că tot ce am realizat s-a 
făcut cu contribuția lor, fiindcă pla
nul secției a stat și stă îndeosebi în 
priceperea și hărnicia de care dau 
ei dovadă. Iar acțiunile comuniștilor, 
ale noastre adică, au un scop unic : 
formarea noilor generații ca mun
citori de nădejde. Pe cei mal buni 
i-am primit în organizația de partid. 
Și acum avem vreo 11 dosare de 
primire în partid. Vrem să-i știm cit 
mai aproape de preocupările noas
tre, să-i implicăm în sarcinile orga
nizației. De curînd am alcătuit aici 
o brigadă artistică de agitație și o 
formație de dansuri. Nu trebuie să 
uităm că sînt tineri...".

încă multe alte destăinuiri ne-a 
făcut maistrul Tudorașcu. La ieșirea 
din secție am văzut două panouri : 
„Ce-1 înveți pe tînărul de lingă 
tine ?“ întreba unul și „Tinere, cum 
răspunzi încrederii pe care ți-o acor
dă colectivul 7“ completa celălalt. 
Două panouri alăturate, pentru că 
aici, tineri și vîrstnici, sub condu
cerea comuniștilor, pășesc în muncă 
și viață împreună, solidari.

★

Am preferat să analizăm la fața 
locului preocupările in domeniul e- 
ducației ale organizației de partid de 
la I.M.N. Galați. Vorbind cu oamenii 
— comuniști și uteciști — observind 
cită acoperire in fapte au acțiunile 
și intențiile înscrise in planurile de 
muncă, inițiativele afișate cu litere 
de-o șchioapă pe diverse panouri. 
Concluziile s-au desprins de la sine. 
Educația tinerilor trebuie apreciată 
după fapte, nu după cele înscrise 
in caietul de sarcini. Adică in via
ță concretă a secției, a atelierului din 
care fac parte, unde-și petrec opt 
ore în fiecare zi. Răspunderea pen
tru destinul fiecărui tinăr revine co
munistului ce-i șade alături. Și mai 
trebuie înțeles că pregătirea noilor 
muncitori privește Întreg colectivul 
întreprinderii. Altfel spus, drumul 
de la vorbe la fapte definește, și in 
cazul de față, eficiența muncii de 
partid.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteil"

începînd din cinci
nalul trecut, construc
ția de cămine pentru 
nefamiliști a luat o 
amploare necunoscută 
în trecut : s-au con
struit, din fonduri de 
la buget, cămine cu 
217 000 de locuri ; nu
mai în ultimii doi ani 
(1974—1975) s-au dat 
in folosință 134 000 de 
locuri in cămine am
plasate în toate cen
trele industriale exis
tente, precum și în 
cele noi. Și în acest 
cincinal, paralel cu 
dezvoltarea zonelor in
dustriale, sînt prevă
zute cămine cu o ca
pacitate de 272 500 de 
locuri, cifră superioară 
celei din cincinalul an
terior, menită să ducă 
la satisfacerea inte
grală a necesităților la 
această categorie de 
locuințe. Pentru acest 
an, au fost planificate 
să se dea în folosință 
cămine cu 80 500 de 
locuri. Pînă la sfîrșitul 
lunii noiembrie. 56 000 
de locuri fuseseră pre
date locatarilor. Se 
lucrează intens, în 
continuare, pentru ca 
și celelalte cămine a- 
flate în execuție să fie 
terminate la timp.

Ca și in alți ani, în
treprinderile de con
strucții au primit un 
sprijin substanțial din 
partea tinerilor, anga
jați ai unităților bene
ficiare, mulți dintre ei

viitori locatari ai că
minelor aflate pe șan
tier. De la săparea 
fundațiilor și pină la 
nivelarea terenului din 
jur. plantarea de pomi 
și amenajarea de spa
ții verzi și terenuri 
sportive, tinerii au 
fost prezenți pe întreg 
parcursul lucrărilor.

Datorită eforturilor 
materiale ale statului 
și hărniciei tinerilor 
înșiși, în prezent, că
minele aflate pe lingă 
întreprinderi găzdu
iesc 412 000 de tineri 
muncitori, in condiții 
confortabile.

Sint centre indus
triale din țară In care, 
datorită numărului 
mare de tineri munci
tori veniți din. alte 
părți ale țării, con
strucția de cămine a 
cunoscut o dezvoltare 
deosebită. în Capitală, 
aproape 28 000 de ti
neri locuiesc în cămi
nele pentru nefami
liști, în județul Brașov 
— peste 13 800, In ju
dețul Prahova — peste 
8 200, Timiș — peste 
12 300, Iași — circa 
8 000, Argeș — peste 
4 200, Caraș-Severin — 
6 000 etc. De aseme
nea, ministerele dau o 
atenție sporită realiză
rii căminelor pentru 
tinerii angajați ai uni
tăților ce le aparțin. 
Ponderea cea mai 
mare revine Ministe
rului Industriei Con

strucțiilor de Mașini, 
ale cărui întreprinderi 
dispun, la ora actuală, 
de cămine avind o ca
pacitate de aproape 
14 000 de locuri. între
prinderile de gospodă
rie comunală, de con
strucții. industrie lo
cală și celelalte unități 
aparținînd consiliilor 
populare județene be
neficiază de peste 
12 000 de locuri în că
minele pentru nefami
liști. Pentru tinerele 
textillste și muncitoa
re din industria ușoară 
s-au construit cămine 
cu peste 9 400 de 
locuri. Aproape 7 500 
de tineri din între
prinderile agricole și 
de industria alimenta
ră. circa 5 800 din uni
tățile Ministerului In
dustriei Petrolului și 
Geologiei etc.

Și in 1977 ritmul 
construcției de cămine 
pentru nefamiliști se 
menține ridicat. Sint 
prevăzute 73 000 locuri 
în cămine noi. ce vor 
fi amplasate în toate 
județele țării. La Că
lărași. de pildă, viito
rul combinat siderur
gic va avea, în 1980. 
cămine cu circa 4 800 
de locuri, din cane 
1 200 vor fi date în fo
losință în anul viitor ; 
la T ulcea, pentru șan
tierul naval, in 1977 
sint planificate 667 de 
locuri in cămine ș.a. 
La sfîrșitul anului vi
itor, capacitatea cămi
nelor pentru tineret va 
ajunge la 485 000 de 
locuri. Dacă nu ar fi 
răspindite în toată 
țara, ci ar fi strlnse la 
un loc, ar putea con
stitui, cu cei aproape o 
jumătate de milion de 
locuitori, un mare oraș 
al tinereții.

Rodlca ȘERBAN

Un apartament, o felicitare 
si semnificația lor

în industria locală din Botoșani

Noi produse de larg consum
Dacă pe ansamblul 

activității întreprinde
rii județene de indus
trie locală Botoșani, 
indicele de Înnoire a 
producției a fost în 
acest an de 13 la sută, 
în unele sectoare, cum 
este de pildă cel al 
producției bunurilor de 
larg consum sau al 
turnătoriei și prelucră
rii mecanice, ponderea 
produselor noi a fost 
sensibil mai mare. Ca 
urmare a acestui fapt, 
unităților comerciale 
de stat și ale coopera
ției de consum le-au 
fost livrate -peste plan 
articole de montaj din

tablă, din lemn și me
tal, în special produse 
care contribuie la ușu
rarea muncii casnice. 
Planul anual la aceas
tă categorie de produ
se a fost îndeplinit la 
15 decembrie. în mo
mentul de față se află 
în fabricație circa 70 
la sută din producția 
lunii ianuarie a anu
lui -viitor. Alte 20 noi 
sortimente din a- 
ceeași categorie, la 
proiectarea cărora s-au 
avut în vedere posi
bilități noi de econo
misire a materialelor, 
sint în curs de omo
logare, pentru a fi in

troduse în cel mai 
scurt timp în produc
ție. în atelierul de 
turnătorie datorită ex
tinderii colaborării cu 
diferite întreprinderi 
din țară sînt în curs 
de aplicare măsuri de 
pregătire a producției 
a peste 90 noi repere 
care vor fi livrate be
neficiarilor sub formă 
prelucrată sau monta
tă în subansamble. (E. 
Nazarie).

în fotografie : Una 
din secțiile întreprin
derii județene de in
dustrie locală Boto
șani.

DIN POȘTA Rt
■>X.
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I a plecat 
I fără ei 1
I Prevederea este mama tnțe- I

lepciunii. Dacă uitați zicala și 
nu vă inCuiați garajul, s-ar pu- | 
tea intimpla ca in timp ce dor- 
miți liniștit autoturismul si g 

I plece la drum cu un alt șofer. I
In cumpăna nopții, Viorel Con
tor și Gheorghe Topircean, din I 
Micesti (Alba), au început să 
dea tircoale garajelor unor ce- , 
tățeni din Alba Iulia. Primul ga
raj deschis parcă-i invita anume I 
să intre înăuntru. Au intrat, au 
urcat la volan, dar — spre no- • 
rocul proprietarului — n-au 

! putut porni motorul, bateria I
fiind prea slabă. S-au dus la un 
alt garaj, au luat autoturismul 
l-CJ-9899 ți au pornit-o la plim- • 
bare prin tară. Mașina a fost gă- 

Isită abandonată tocmai la Pecica, j 
județul Arad, iar cei doi făptași 
așteptau intr-o gară sosirea tre- I 
nului. Trenul a sosit și a plecat. I
Dar fără ei.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

• Fapte • Opinii • Propuneri
® Primăvară continuă ,și vară la fel- Aceasta imagine 

am întîlnit-o sub cupola serei de flori aparținînd de stația C.F.R. 
Gurahonț (Arad). De la tovarășa Maraia Mititelu, care lucrează in 
acest sector, am aflat că de-a lungul anului, de la această seră 
se recoltează mii de podoabe florale care înfrumusețează apoi spa
tiile verzi din stațiile C.F.R. de pe traseul Arad—Brad. (Alexandru 
Herlău, comuna Gurahonț, județul Arad).

© La data de 29 ianuarie ac- am expediat — cu mandatul 
poștal nr. 2 165 — suma de 387,50 lei pe adresa Institutului de cerce
tări în construcții și economia construcțiilor, str. Pantelimon nr. 266, 
sectorul 2, București. Această sumă a fost achitată de noi pentru 
abonamente la Buletinul construcțiilor, pe anul 1976. Dar de la res
pectivul institut, pînă acum, n-am primit nici un exemplar din abo
namentul dorit, și nici vreo explicație de ce se întîmplă așa. Deși 
noi, prin mai multe adrese, am cerut! în ultimă instanță — chiar 
restituirea sumei, dacă nu primim abonamentele de care avem 
nevoie. Deocamdată însă, nici un răspuns de la institutul amintit. 
(Ștefan Gim, contabil șef, Exploatarea de gospodărie comunală și 
locativă Vatra Dornei).

• Deranjament telefonic?... Bunăoară’ cetățeanul oh. 
T„ conducător auto, angajat la întreprinderea de construcții me
talice Bocșa, dorește să vorbească de acasă — str. Matei Corvin 
nr. 2 — la telefon cu cineva. Ce credeți că va auzi el, în receptor? 
Numai cele comunicate de la celălalt capăt al firului? Nicidecum! 
Discuția telefonică este însoțită de muzică. De unde muzică? De 
la stația de radioficare a orașului! Acest scurt-circuit între telefonia 
și radioficarea din Bocșa durează de luni de zile și deranjează con
vorbirile telefonice. Tehnicienii P.T.T.R. din județ și oraș trebuie 
să curme această situație. (Ion Rotărescu, muncitor lăcătuș la între
prinderea de construcții metalice Bocșa, județul Caraș-Severln).

• Pînă cu cîteva luni în urmă,13 brutăria c.A.p.-uiui 
din comuna Coteana (județul Olt), se făcea o pline foarte bună. 
Toți cei care consumau plinea coaptă aici se întreceau cu laudele 
la adresa brutarilor noștri. Tocmai de aceea ne miră și mai mult 
că, de o vreme 'încoace, piinea făcută în aceeași brutărie nu 
mai este de aceeași calitate... lăudată. Care o fi vina? Oricare ar 
fi. s-o depisteze cit mai' repede conducerea C.A.P.-ului, și s-o în
lăture! (Vasile Tonu, comuna Coteana. județul Olt).

© în incinta stațiunii balneare Bălțătești <Mețui 
Neamț) — unde am fost recent — există un bufet și înăuntru tot 
felul de băuturi spirtoase. Iar peste drum de bufet există 
și un restaurant. Am o propunere. Ținînd seama de nevoile cetă
țenilor care vin în această stațiune să-și vadă de sănătate, și res
pectivul bufet să-și reprofileze... profilul. Adică, în loc de spirtoase, 
să fie bine asortat și aprovizionat cu produse lacto-vegetariene, cu 
sucuri... (Nicolae Chivu, Brazda lui Novac, blocul D 34, scara III, 
apartamentul 4, Craiova).

® Ecranul Străzii. Din initiatlva casei de cultură din mu
nicipiul Giurgiu, săptăminal sînt prezentate pe un ecran mare, 
instalat in centrul orașului, filme documentare pe diferite teme de 
educație moral-cetățenească, politice, științifice ș.a. Tot pe acest 
ecran, cineclubul casei de cultură din localitate a prezentat filme 
realizate din- viața cotidiană a municipiului nostru. (Traian Barbălată. 
activist cultural. Giurgiu, județul Iliov).

© ...I.P.I.LF. Huși (județul Vaslui) vă oferă surprize. Gra- 
tuite. Iată despre ce-i vorba. Deunăzi, printre alte cumpărături pen
tru cămara de iarnă, am luat și citeva cutii cu fasole tăiată (păstăi). 
Pe etichetă cutiilor era emblema de fabricație I.P.I.L.F. Huși. Acasă... 
surpriză. Cînd am desfăcut o cutie, în loc de fasole tăiată am găsit 
roșii în bulion. Din curiozitate am desfăcut și restul cutiilor. Aceeași 
surpriză. Este vorba de o glumă a producătorului, sau de o neglijență? 
(Florica Ivănescu, str. Sterian Dumbravă, nr. 4, blocul D 6; Biriad, 
județul Vaslui).

»
...Operatorul chimist 

Gheorghe Ciobanu din 
Pitești a primit un a- 
partament cu trei ca
mere in noul cartier 
al orașului — Găva- 
na. Bucuria lui a fost 
sporită și de faptul 
că primăria l-a felici
tat cu ocazia mutării 
in casă nouă.

De la tovarășul Va
leria Nicolescu, pri
marul orașului, aflăm 
că — odată cu muta
rea sa in casă nouă — 
familia Ciobanu a 
„rotunjit" două cifre 
semnificative pentru 
municipiul Pitești : 
cel de-al 2 000-lea a- 
partament dat în folo
sință în acest an și al 
32 000-lea construit in 
ultimele trei decenii...

— Ce alte noutăți 
social-edilitare a adus 
1976 pentru piteșteni?

— Anul acesta — ne 
spune primarul — 
pentru construcțiile 
de locuințe, socia
le și edilitar-gospodă- 
rești, s-au cheltuit 
din bugetul statului 
peste 170 milioane lei. 
Au fost date în folo
sință 3 creșe și 5 gră
dinițe. în total, ora
șul nostru are in pre-

I 
zent 10 creșe și 34 de 
grădinițe. Practic, în 
municipiul Pitești a 
fost rezolvată cuprin
derea tuturor copiilor 
de virstă preșcolară in 
astfel de unități. A- 
dăugăm, de asemenea, 
faptul că baza mate
rială a invățămîntului 
s-a Îmbogățit in acest 
an cu o școală nouă 
(24 săli de clasă), cu 
două ateliere școlare 
și cu trei săli de 
sport.

De la interlocutorul 
nostru, am mai aflat 
că in acest an s-au 
dat în folosință circa 
2 750 mp suprafață co
mercială și 2 580 mp 
suprafață pentru uni
tățile prestatoare de 
servicii. De mențio
nat că, la ora actuală, 
municipiul Pitești se 
situează pe primul loc 
pe țară în ce privește 
dotarea cu asemenea 
spații. Lucrările edili- 
tar-gospodărești, care 
sînt indispensabile 
confortului urban, și 
care se resimt in via
ța fiecărui om, au be
neficiat în acest an de 
cel mai mare volum 
de investiții. Pentru 
reparația, întreține

rea și modernizarea 
străzilor (volum to
tal : 230 000 mp) s-au 
cheltuit circa 10 mi
lioane lei. Pentru ex
tinderea canalizării și 
alimentării cu apă — 
alte 10 milioane. Pen
tru construcția unei 
stații de epurare a 
apelor reziduale — 
alte 10,5 milioane. 
Pentru extinderea și 
întreținerea spațiilor 
verzi (in total orașul 
are 165 ha) — 5 mili
oane lei.

Anul 1977 — după 
cum ne-a informat 
tovarășul primar — 
va adăuga noi și im
portante edificii la 
zestrea urbanistică a 
orașului ; 1 800 de a-
partamente, creșe, 
grădinițe și internate 
(cu circa 1 000 de locuri 
In total), un cinemato
graf și altele. Pe scurt, 
investițiile pentru con
strucțiile de locuințe 
și social-edilitare vor 
fi, in total, cu 50 mi
lioane lei mai mari 
decit cele din 1976.

C. PRIESCU 
Gh. CIRSTEA

Părerile sînt împărțite între 
„Decebal“ și „Bogdan Vodă“

Cu trei am în urmă, 
pe malul stîng al Să- 
sarului se băteau pri
mii țăruși pentru fun
dațiile unor noi con
strucții de locuințe, 
școli, grădinițe și com
plexe comerciale din 
noul cartier băimă- 
rean, care avea să pri
mească numele „De- 
cebal". Acum, acest 
ansamblu a devenit o 
operă aproape înche
iată. cu „personalita
te" distinctă, in noul 
peisaj urbanistic al o- 
rașului. Pentru cei 
12 000 de locuitori ai 
săi. acest loc va în
semna. de acum îna
inte, „acasă".

— Cînd s-a conce
put cartierul „Dece- 
bal" — ne spune ar
hitectul Gheorghe Flo- 
rescu, șeful atelierului 
de proiectări al cen
trului județean de 
profil, care a avut mi
siunea să „imagineze" 
chipul noului ansam
blu — s-a avut in ve
dere ca siluetele blo
curilor să nu optureze 
cadrul natural deose

bit de frumos al așe
zării. Construcțiile au, 
după cum vedeți, un 
colorit viu, care se ar
monizează cu funda
lul montan. Prin mo
dul de așezare a do
tărilor pe arterele 
principale s-a urmă
rit respectarea tuturor 
funcțiilor de comerț, 
cultură, confort și a- 
grement — intr-un 
cuvint. de civilizație.

Cartierul este domi
nat de silueta impună
toare a spitalului ju
dețean. Apoi, atenția 
îți este atrasă de o- 
riginalul bloc de for
mă curbată, care „îm
brățișează" două bule
varde de la intrarea 
în oraș. De aseme
nea, edificiile destina
te grupurilor școlare 
pentru telecomunica
ții. industrie ușoară si 
sanitar armonizează 
ritmul arhitectural al 
ansamblului „Decebal" 
— considerat de băi- 
măreni, pe bună drep
tate, cel mai frumos 
cartier al orașului.

Dar cit timp iși va

menține această întiie- 
tate ? întrebarea a- 
pare firească, intrucit 
în preajma gării se 
află tn plină construc
ție un nou cartier, 
„Bogdan Vodă", des
pre care viitorii 17 000 
de locuitori ai săi se 
laudă de pe acum că 
va fi și mai frumos I 

în 1976, zestrea de 
locuințe a județului 
Maramureș sporește 
cu 2 960 apartamente. 
Numai în ultimii cinci 
ani, In Maramureș 
s-au construit aparta
mente pentru un în
treg oraș cu o popu
lație de 40 000 de lo
cuitori ! Dacă mergem 
mai departe cu acest 
calcul, aflăm că in ul
timul sfert . de veac 
aici s-au ridicat 85 000 
de locuințe, ceea ce 
Înseamnă că 66 la su
tă din populația Ma
ramureșului s-a mutat 
in case noi.

Stăruind cu rîvnă șl 
hărnicie in hotărirea 
lor de a Înfăptui in 
mod exemplar sarci
nile economice ale a- 
cestui an. maramure
șenii vor înfăptui, și 
în anul viitor, un pro
gram de construcții 
social-culturale gene
ros, între care : 3 734 
apartamente, aproape 
1 000 locuri in creșe, 
grădinițe și internate, 
peste 10 000 mp spații 
comerciale, o poli
clinică și o secție 
de obstetrică-gineco- 
logie la Sighetu Mar- 
mației, un spital cu 
policlinică la Borșa, 
un magazin universal 
la Baia Mare, noi săli 
de clasă, dispensare, 
cantine și altele.
Gheorghe SL'SA____________ I

(
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
zătoare preferințelor de azi și de 
miine ale cetățenilor. Apreciindu-se 
din nou felul în care au fost traduse 
în practică indicațiile cu privire la 
creșterea gradului de confort al apar
tamentelor, prin sporirea spațiilor 
utile, mai ales prin mărirea supra
feței bucătăriilor și băilor, s-a reco
mandat să se aibă în vedere și do
tarea holurilor, a spatiilor de tre
cere cu dulapuri încorporate pentru 
păstrarea hainelor și obiectelor de 
uz casnic.

în continuare au fost examinate 
cu atenție proiectele — prezentate 
în machete — de clădiri destinate 
învătămîntului școlar și preșcolar, 
creșelor, căminelor studențești și 
altor construcții de acest gen din 
mediul urban și rural.

în urma indicațiilor anterioare ale 
secretarului .general al partidului, 
din cele 46 de proiecte prezentate 
anterior au fost selectate 20, care 
prezintă un grad superior de func
ționalitate. în condițiile diminuării 
consumurilor de material. Ideea 
care a dominat discuțiile în acest 
sector a fost aceea sugerată de to
varășul Nicolae Ceaușescu de a se 
aborda principiul constituirii de gră
dinițe în aceeași clădire cu școlile 
generale, astfel. incit preșcolarii să 
poată beneficia de la început de at
mosfera școlii, ca și de dotările ei 
didactice, de atelierele ei, de sălile 
cultural-sportive, ca și de exemplul 
și îngrijirea elevilor.

Varietatea soluțiilor constructive 
prezentate a fost apreciată de se
cretarul general al partidului ; tot
odată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
remarcat că, folosindu-se ideile cele 
mai valoroase, trebuie realizate pro- 
iecte-tip, un număr de soluții optime 
atit pentru școli și grădinițe, cit și 
pentru sălile multifuncționale, cul
tural-sportive, proiecte care să stea 
la baza înfăptuirii amplului program 
de construcții prevăzut de actualul 
cincinal în domeniul învătămîntului.

în ce privește dotările sanitare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca, înainte de elaborarea proiectelor 
de construcții, să se definitiveze or
ganizarea teritorială sanitară, să se 
stabilească cu exactitate ce și cît 
trebuie construit, în raport cu den
sitatea populației, condițiile social- 
ecnnomice din localitățile urbane și 
rurale, astfel incit noile spitale, dis
pensare. policlinici să corespundă 
necesităților actuale și de perspec
tivă. Aceleași indicații au fost for
mulate și în legătură cu spațiile co
merciale, cu noile proiecte de ma
gazine universale și de profil pre
zentate.

Au reținut atenția soluțiile de or
ganizare a spațiilor destinate activi
tăților administrative; apreciate pen
tru simplitatea și funcționalitatea lor, 
pentru mobilierul adecvat, dispus în 
mod rațional;

întreaga expoziție, de la halele 
■industriale la blocurile de locuințe și 
clădirile social-culturale, în multitu
dinea sa de aspecte și preocupări, 
reflectă marele efort de investiții 
prevăzut de actualul plan cincinal în 
domeniul construcțiilor. Aceste obiec
tive sînt concepute să fie realizate 
în condițiile sporirii simțitoare a 
gradului de industrializare a activi
tății pe șantier, reducerii costurilor 
materiale și de producție, ale unei 
înalte productivități, care se vor re
găsi în creșterea mai accentuată a 
eficienței economice a acestor inves
tiții. Iată de ce, în chip firesc, a- 
cestor probleme majore li s-a acor
dat o atenție deosebită în ca
drul vizitei de lucru și analizei în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în acest sens, secreta

rul general al partidului a exa
minat schița programului de asimi
lare a mașinilor, utilajelor, sculelor 
și dispozitivelor necesare activității 
de construcții-montaj pînă în 1980, 
precum și o serie de utilaje și insta
lații de mică și mare mecanizare. 
Prin realizarea acestui program, ela
borat la indicația expresă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, productivita
tea muncii se va dubla în următorii 
ani. în acest context au fost studia
te și alte probleme, ca, de pildă, asi
gurarea necesarului de materiale și 
elemente de construcție, în primul 
rînd prin intrarea cît mai rapidă jn 
producție a capacităților productive, 
perfecționarea acordului global în 
construcții, ca mijloc de organizare 
eficientă a activității. S-au studiat, 
de asemenea, nomenclatoarele grupe
lor de lucrări și alte aspecte ale apli
cării programului privind creșterea 
productivității muncii, un sistem de 
indicatori de plan bazați pe norme fi
zice, care să fie revizuibile anual, în 
raport cu evoluția tehnicii și a in
dustrializării activității de construc
ții-montaj.

Pe baza acestor indicatori — ai 
productivității fizice — trebuie apre
ciată activitatea în construcții, ca 
de altfel în întreaga industrie — a re
marcat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— indicatorul producției valorice sti- 
mulind, în unele cazuri, tendința de 
folosire a materialelor mai scumpe. 
Tocmai de aceea normele fizice tre
buie introduse în construcții încă de 
la începutul anului viitor.

Concluziile acestei vizite de lucru, 
ca și cele desprinse din anterioarele 
dialoguri pe care secretarul general 
al partidului le-a avut cu factorii de 
răspundere din construcțiile indus
triale și civile, vor sta la baza măsu

rilor ce urmează să se aplice în do
meniile respective. Strădaniile cerce
tătorilor de a materializa indicațiile 
primite urmează a fi continuate cu 
perseverentă și generalizate la scară 
națională. Ele reprezintă un pas îna
inte spre modernizare și eficiență, 
spre introducerea unor soluții ra
ționale, spre ridicarea activității de 
construcții din țara noastră la nive
lul standardelor atinse pe plan mon
dial. în același timp, concentrarea e- 
forturilor spre îndeplinirea sarcinilor 
indicate de partid, de reducere sim
țitoare a costurilor de producție, a 
consumurilor de materii prime și ma
teriale, va avea efecte remarcabile în 
sensul creării unor noi disponibilități 
pentru economie și construcții so
cial-culturale. O sinteză, încă nede
finitivată, demonstrează că, prin a- 
plicarea noilor soluții, sînt create con
dițiile pentru obținerea unei reduceri 
de cel puțin 30 la sută a consumuri
lor actuale și implicit pentru realiza
rea, pînă în 1980. a numărului sim
țitor sporit — pînă la un milion — 
de apartamente pentru oamenii 
muncii.

Apreciind pozitiv rezultatele ob
ținute pînă în prezent, secretarul 
general al partidului a cerut să se 
treacă neîntîrziat la aplicarea lor 
începînd chiar cu anul viitor. în 
acest scop, expoziția va rămîne 
deschisă și în perioada următoare 
pentru a oferi astfel posibilitatea 
cadrelor de conducere și specialiș
tilor cărora le revin răspunderi in 
acest domeniu să ia cunoștință de 
progresele înregistrate, să le poată 
aplica cît mai repede și cît mai efi
cient în munca lor. Vizitarea acestei 
expoziții de produse moderne și so
luții tehnice ingenioase ar reprezen
ta și pentru studenți — s-a arătat .în 

cursul dialogului — o foarte utilă lec
ție practică.

în același timp, secretarul general 
al partidului a recomandat organe
lor centrale, institutelor și între
prinderilor de profil să-și accentueze 
preocupările în această direcție, să 
facă din aceasta o acțiune cu carac
ter continuu. Activitatea de cerce
tare științifică aplicativă trebuie să 
se desfășoare neîntrerupt — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
trebuie elaborate în continuare pro
duse noi, perfecționate, cu însușiri 
superioare, aplicabile în practica 
productivă. Pe această bază este 
necesar, de asemenea, să se re
vizuiască anual normele de consu
muri. Această indicație este vala
bilă nu numai pentru industria 
materialelor de construcții, ci și 
pentru toate ramurile activității e- 
conomice — a subliniat secreta
rul general al partidului. Noile pro
puneri de produse și tehnologii pen
tru anul viitor — a conchis tovară- 
șui Nicolae Ceaușescu — vor trebui 
finalizate pînă în vara lui 1977, ast
fel încit să se poată pregăti din 
timp generalizarea lor în practica 
productivă a anului 1978.

însușindu-și recomandările formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cursul acestei discuții concluzive, 
renrezentanții ministerelor, ai celor
lalte organe centrale cu sarcini în 
aceste domenii au exprimat hotărlrea 
colectivelor de muncă din sectoarele 
de activitatea cărora răspund de a-și 
consacra întreaga lor putere crea
toare înfăptuirii în cele* mai bune 
Condiții a tuturor obiectivelor care le 
stau în față, pentru a-și spori in 
acest fel contribuția lor la progresul 
economic si social rapid al patriei 
noastre.

MESAJUL
T0VARÂȘULII1 NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat inginerilor, arhitecților și tehnicienilor cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la constituirea primei societăți a inginerilor 

și arhitecților din România
Cu prilejul Împlinirii a 100 de ani de la constituirea 

primei societăți a inginerilor și arhitecților din România, 
doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la 
adunarea festivă consacrată acestui eveniment, tuturor 
inginerilor, arhitecților și tehnicienilor din țara noastră 
cele mai calde felicitări și urări de noi și noi succese în 
activitatea consacrată progresului și prosperității patriei 
socialiste, înfăptuirii politicii partidului de edificare a noii 
orindulri pe pămîntul României.

Comitetul Central al partidului și guvernul dau o înaltă 
apreciere contribuției de seamă pe care intelectualitatea 
tehnică a adus-o și o aduce la dezvoltarea generală a 
țării, prețuiesc în mod deosebit rolul important pe care 
îl are în întreaga operă de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră. în anii socialis
mului, odată cu dezvoltarea științei și tehnicii — care au 
cunoscut un puternic avînt — s-a format o puternică in
telectualitate tehnică, care numără în rîndurile sale sute 
de mii de ingineri, arhitecți și tehnicieni. împreună cu 
clasa muncitoare, cu țărănimea, cu toți oamenii muncii 
din patria noastră, acest important detașament al intelec
tualității noastre tehnice joacă un rol de cea mai mare 
importanță în promovarea tehnicii noi și modernizarea 
întregii economii naționale, în valorificarea superioară a 
resurselor țării, în sporirea și diversificarea producției, 
în mai buna organizare a muncii în întreprinderi și uni
tăți economice.

Printr-o coincidență, aniversarea a 100 de ani de la con
stituirea primei societăți dș ingineri și arhitecți din Româ
nia are loc in primul an al cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, al cincinalului în care ne-am propus ca un 
obiectiv fundamental afirmarea largă a cuceririlor celor 
mai avansate ale gîndirii și cunoașterii umane în toate 
domeniile de activitate din țara noastră. Aceasta trebuie 
să constituie un prilej pentru întreaga noastră intelec

tualitate tehnică de a-și mobiliza șt mai puternic forțele, 
de a-și consacra întreaga capacitate de creație realizării 
în cele mai bune condiții a sarcinilor de înaltă răspun
dere ce le stau în față, aducîndu-și astfel, împreună cu 
întregul nostru popor, contribuția activă la transpunerea 
in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea, 
a prevederilor Programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

îndeplinirea cu succes a acestor sarcini cere tuturor 
inginerilor, arhitecților și tehnicienilor din țara noastră 
să acționeze cu inițiativă și energie sporită în vederea 
aplicării în practică a măsurilor stabilite de partid pentru 
promovarea largă a progresului tehnic în toate ramurile 
economiei, reducerea cheltuielilor de investiții la noile 
obiective industriale și sociale, micșorarea consumurilor 
materiale, realizarea de noi tehnologii, mașini și insta
lații de mare eficiență, crearea de noi materiale și înlo
cuitori, tipizarea materialelor și produselor ce se reali
zează în țară sau care fac obiectul importului, creșterea 
productivității muncii și ridicarea continuă a calității pro
duselor — stimulind larg, în acest scop, participarea acti
vă a maselor la activitatea de creație științifică și teh
nică, la realizarea unei organizări superioare a muncii și 
a producției în toate ramurile economiei naționale. Sînt 
convins că veți acționa cu toate forțele pentru a vă în
deplini cu cinste sarcinile de mare onoare ce vi s-au în
credințat, pentru a servi patria, politica partidului, cauza 
construcției socialiste, a bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor 1

Avînd această convingere, doresc, încă o dată, să urez 
tuturor inginerilor, arhitecților și tehnicienilor din patria 
noastră — cu prilejul acestei aniversări — realizări și 
satisfacții tot mai mari în întreaga activitate viitoare, 
multă sănătate și fericire 1

Adunarea de la Institutul politehnic din Capitală
Cu prilejul aniversării a 100 de ani 

de la constituirea primei societăți a 
inginerilor și arhitecților din Româ
nia, marți după-amiază a avut loc 
la Institutul politehnic din Capitală 
o adunare organizată de Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, Consiliul Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor și Uniunea 
arhitecților, la care au participat di
rectori generali ai institutelor centrale 
de cercetare și proiectare, membri ai 
conducerii C.N.I.T. și Uniunii arhi
tecților, președinți ai comisiilor ju
dețene ale inginerilor și tehnicienilor 
și ai filialelor Uniunii arhitecților, 
specialiști din cercetarea științifică, 
ingineria tehnologică, cadre univer
sitare.

Participanții au primit cu vie sa
tisfacție și și-au exprimat recu
noștința fierbinte pentru mesajul 
adresat, cu acest prilej inginerilor, 
arhitecților și tehnicienilor din 
țara noastră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, mesaj care a 
fost citit în cadrul adunării de prof. 
Ion Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie.

în continuare au vorbit despre : 
„Contribuția școlii noastre superioare 
la formarea și perfecționarea gene
rațiilor de ingineri și arhitecți1*, 
prof. Suzana Gâdea. ministrul e- 
ducației și învățămîntului ; „Princi
palele obiective ale activității de 
creștere a creativității inginerilor și 
tehnicienilor în condițiile cincinalu
lui revoluției tehnico-știlnțifice1*, 
prof. Iosif Tripșa. vicepreședinte 
al C.N.S.T. ; „Dezvoltarea activității 
arhitectural-urbanistică în România", 
prof. Cezar Lăzărescu. președintele 
Uniunii arhitecților ; „împlinirea a 

100 de ani de activitate tehnico- 
științifică obștească în România", 
prof. Constantin Dinculescu, mem
bru al biroului C.N.I.T.

In încheiere, prof. Oliviu Rusu, 
președintele C.N.I.T.. a dat citire. în- 
tr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
telegramei adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, între altele : Inginerii, 
arhitecții, tehnicienii, toți specialiștii 
care lucrează pe tărîmul științei și 
tehnicii românești, animați de senti
mentele de profundă emoție gene
rate de mesajul dumneavoastră cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de la 
înființarea primei societăți de ingi
neri și arhitecți din România, își 
exprimă respectul, admirația și re
cunoștința față de conducerea de 
partid și de stat, față de dumnea
voastră personal, cel mai iubit fiu al 
poporului român, pentru grija și 
munca neobosită, pe care o.desfâșu- 
rați la cîrma statului, conducînd des
tinele întregii noastre națiuni socia
liste.

îndemnul dumneavoastră, ca cin
cinalul actual să devină cincinalul 
afirmării revoluției tehnico-științi- 
fice, al introducerii largi a cuceri
rilor celor mai avansate ale cunoaș
terii în toate ramurile și sectoarele 
economiei românești, a găsit în con
știința și inima noastră cel mai pro
fund răsunet. Sîntem conștienți că 
drumul ce-1 avem de parcurs nu este 
ușor, dar sîntem hotărîți să facem 
totul ca știința și tehnica româ
nească să-și aducă contribuția crea
toare la construirea edificiului trai
nic al socialismului, la ridicarea 
României pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

Pentru prima dată în istoria 
acestei țări — se spune în con

tinuare — intelectualitatea tehnică 
are un program prin care este che
mată ca, alături de clasa muncitoa
re, de țărănimea cooperatistă, să 
participe cu întreaga sa capacitate 
la făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a comunismu
lui, pe baza celor mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de atașamentul 
nostru fierbinte față de politica in
ternă și externă a Partidului Comu
nist Român, care ilustrează aplicarea 
cu perseverență și fermitate a liniei 
marxist-leniniste în condițiile con
crete ale țării noastre.

Pentru aceasta ne angajăm solemn 
să promovăm în rîndul intelectuali
tății tehnice spiritul novator caracte
ristic poporului român, pentru dez
voltarea activității de creație origi
nală, să aplicăm ‘CH consecvență și 
operativitate -eucev+file științei ' și 
tehnicii, valorificînd cu maximum de 
eficifență-resursele‘imateriale de care 
dispune fiecare" unitate economică. 
Vom face totul pentru a răspunde 
CU cinste vibrantei chemări pe care 
am avut cinstea să o primim de la 
dumneavoastră cu prilejul aniversă
rii împlinirii a 100 de ani de la con
stituirea primei societăți a ingineri
lor și arhitecților din România.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, încheie telegrama, 
că in întreaga noastră activitate vom 
acționa cu abnegație, simț de răs
pundere și dăruire de sine, pentru 
a fi la înălțimea exemplului viu de 
devotament nemărginit pe care ni-l 
oferă cel mai ilustru fiu al patriei, 
care întruchipează cele mai alese 
virtuți ale partidului și poporului ro
mân, militantul revoluționar neobo
sit — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Industria județului Satu Mare 
a îndeplinit planul anual

Industria județului Satu Mare a 
realizat integral în ziua de 21 decem
brie sarcinile de plan la producția 
marfă pe anul 1976.

Cu acest prilej comitetul județean 
de partid a adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă în care se spune, intre altele: 
Amplificarea ■ forței productive a ju
dețului Satu Mare cunoaște în con
tinuare ritmuri superioare celor ce 
se obțin la nivel național, industria 
noastră înregistrând în primul an al 
noului cincinal o creștere de 13,8 la 
sută față de 1975. în zilele care 
au rămas pînă la finele anului se va 
realiza suplimentar o producție 
marfă în valoare de 240 milioane lei

EFICIENȚA-măsura tuturor eforturilor
Colectivul de oameni ai muncii de 

la întreprinderea dp aparataj electric 
pentru instalații din Titu a obținut, 
în primul an al cincinalului, lună de 
lună, importante sporuri de produc
ție. înainte de toate însă, se cuvin 
remarcate stăruința, fermitatea^ și 
consecvența cu care se acționează în 
această unitate industrială, în vede
rea creșterii eficienței economice. în 
acest sens, pot fi aduse numeroase 
argumente.

— în primul an al cincinalului 
— preciza ing. Andrei Costea. direc
torul întreprinderii — nivelul pro
ductivității muncii este superior pre
vederilor de plan cu 4 la sută. Pro
ducția suplimentară din acest an, in 
valoare de 30 milioane lei. s-a obți
nut, in totalitate, pe seama sporirii 
randamentului muncii.

— Concret, ce obiective și-a pro
pus în această privință pentru anul 
1977 colectivul întreprinderii 7

— Deosebit de mobilizatoare. Po
trivit prevederilor planului, in anul 
viitor productivitatea muncii tre
buie să fie cu 12 la sută mai mare 
comparativ cu realizările din acest 
an. La rîndul lor, numai pe seanța 
eforturilor proprii ale întreprinderii, 
cheltuielile materiale la o mie lei 
producție-marfă vor fi cu 60 lei mai 
mici fată de nivelul atins în 1976. 
Tocmai de aceea, asigurarea condi
țiilor necesare pentru înfăptuirea 
acestor sarcini majore. încă din pri
mele zile ale anului 1977. se situează 
acum între problemele centrale ale 
activității colectivului.

In primul rînd, o serie de 

și o producție globală de 163 milioa
ne lei. Peste 82 la sută din sporul de 
producție al acestui an se obține pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Toate acestea oglindesc abnega
ția și dăruirea cu care oamenii mun
cii sătmăreni, fără deosebire de na
ționalitate, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, își con
sacră energia și priceperea in activi
tatea de înfăptuire a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.

Dorim să vă încredințăm și în acest 
moment de bilanț rodnic, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
toți oamenii muncii din județul nos
tru au trecut cu hotărâre și fermitate 
la aplicarea îri viață a prețioaselor 

măsuri vizează perfecționarea acti
vității de pregătire și programare a 
producției. Astfel, notăm că. în între
prindere. sarcinile de plan’ pe anul 
1977 au fost din timp defalcate pe 
trimestre, luni și decade, sînt bine 
cunoscute de către fiecare secție, ate
lier și echipă în parte.

— Experiența noastră de pînă acum 
demonstrează că asemenea măsuri 
contribuie la economisirea și folosi-

Din experiența 
unei întreprinderi 

din Titu
rea intensivă a timpului de lucru, la 
încărcarea și utilizarea judicioasă a 
capacităților de producție — ne spu
nea ing. Valeriu Stăncioiu, șeful sec
ției prelucrări mecanice. în mare 
parte, tocmai pe aceste căi, în ul
timele două luni, la prese mecanice 
și sculărie indicii de utilizare a ma
șinilor a sporit cu peste 10 la sută.

O a doua direcție de acțiune pen
tru creșterea eficienței economice o 
constituie îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație. Ritmul înalt de creș
tere a productivității pauncii din pri
mul an al cincinalului atestă cu tă
rie efectele pozitive ale unor atari 
preocupări. Iată de ce valorificarea 
unor asemenea surse de sporire a 
eficienței economice continuă să 
ocupe un loc principal la întreprin
derea din Titu. se soldează cu bune 
rezultate in producție. Bunăoară, la 

dumneavoastră indicații, de a asigura 
depășirea nivelului planificat pentru 
acest cincinal la producția industrială 
și agricolă, de a mobiliza și uni mai 
eficient energiile în afirmarea puter
nică a factorilor calitativi ai întregii 
activități economice.

Umăr la umăr cu țara, înfrățiți in 
generoasa cauză a înfloririi patriei 
comune — se spune în încheiere în 
telegramă — comuniștii, toți locui
torii județului Satu Mare, fără deo
sebire de naționalitate, reafirmă ade
ziunea nestrămutată la Programul 
luminos al partidului, angajîndu-se 
să nu precupețească nimic pentru a 
spori an de an contribuția lor la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului 
în România.

secția bachelită-mase plastice, prin 
fabricarea unor scule cu mai multe 
cuiburi și cu autodebavarare, în 1977 
se va înregistra o economie de 250 000 
ore-manoperă. în secția prese meca
nice, ștanțare la rece și ambutisare, 
prin fabricarea unor scule combi
nate, in prezent, la un produs se 
execută simultan 4—5 operații. Efi
ciența acestei măsuri ? La produ
sele fabricate cu astfel de dispozi
tive, productivitatea muncii a cres
cut cu 30—40 la sută.

Concomitent cu sporurile înalte de 
producție și productivitate a muncii, 
cu ridicarea continuă a calității și a 
nivelului tehnic al produselor, pro
movarea unor tehnologii noi și per
fecționarea celor existente la între
prinderea din Titu contribuie sub
stanțial la reducerea cheltuielilor de 
fabricație și, îndeosebi, a celor ma
teriale. Ilustrativ este. în acest sens, 
faptul că numai prin elaborarea unor 
tehnologii noi, menite să asigure în
locuirea unor materii prime va
loroase. sempe, cu o serie de aliaje, 
în anul 1977 economiile se vor ri
dica la 12 milioane lei. Importante 
economii se vor realiza în întreprin
dere și la oțelurile pentru scule : 
prin executarea ștanțelor din ele
mente tipizate, consumurile se vor 
reduce in anul viitor cu 200 tone oțel 
special pentru scule.

Am prezentat numai cîteva din 
realizările și nreocunările colectivului 
menite să asigure noi succese în în
deplinirea planului. în cel de-al doi
lea an al cincinalului.

Iile ȘTEFAN

JUDEȚE CU PLANUL
De 2,5 ori mai mult decit în 1970
• Ritm anual de creștere de peste 21 la 
sută • Importanțe economii de energie 

electrică, combustibil și lemn
La 20 decembrie, oamenii muncii 

din județul Vaslui au raportat condu
cerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un succes remarcabil: 
realizarea sarcinilor de plan la pro
ducția globală industrială pe anul 
1976. Există astfel posibilități ca, în 
ultima decadă a celei de-a 12-a luni 
a anului, să fie întregit bilanțul de 
pînă acum cu o producție industria
lă suplimentară in valoare de peste 
130 milioane lei, realizată in princi
pal pe seama creșterii productivită
ții muncii. Valoarea producției 
globale industriale din primul an 
al actualului cincinal este mai mare 
de 2,5 ori față de nivelul anului 
1970 și de peste 5 
ori față de anul 
1965. Sînt doar 
cîteva cifre care 
confirmă cîștigul 
de timp in reali
zarea unui plan 
superior celui din anul precedent cu 
peste 20 la sută. Și încă o cifră ilus
trativă : în 1976, rezultatele sînt su
perioare celor din anul trecut cu o 
producție globală de peste un mi
liard lei.

Principalii factori care au mobili
zat și dinamizat forța umană și ma
terială a unităților ne sînt definiți de 
tovarășul Gheorghe Puni, secretar al 
comitetului județean de partid :

— Doresc să subliniez mai înainte 
faptul că județul Vaslui beneficiază 
din plin de roadele politicii știin
țifice a partidului nostru de dezvol
tare continuă a forțelor de producție 
și repartizare armonioasă a acestora 
pe întreg cuprinsul țării și sîntem 
mobilizați, in actualul cincinal, să 
realizăm un volum de investiții de 
peste 13 miliarde lei. De reținut fap
tul că aproximativ 70 la sută din a- 
ceste fonduri sînt orientate spre dez
voltarea industriei.

în județ se înregistrează un ritm 
anual de creștere de peste 21 la sută. 
Existența unor stări de lucruri favo
rabile pentru munca productivă în 
flecare unitate a fost generată, în 
principal, de măsuri concrete luate 
la fața locului, adoptate de biroul și 
secretariatul comitetului județean de 
partid, de la o etapă la alta, sau a- 
tunci cind au apărut „goluri" în a-

VASLUI

Rezultate, experiențe, precizări din

NUAL ÎNDEPLINIT
Întregul spor de producție — 

pe seama creșterii productivității

provizionarea tehnico-materială, u- 
nele deficiențe în ritmicitatea înfăp
tuirii planului ș.a. A devenit o prac
tică în stilul de muncă al secretaria
tului comitetului județean de partid 
de a se deplasa în întreprinderi, în 
unități economice, pentru a analiza 
și dezbate probleme majore, de a lua 
măsuri operative, eficiente, în urma 
controlului efectuat de consiliul ju
dețean de control muncitoresc. De
plasarea centrului de greutate a ac
tivității politice și organizatorice in 
cadrul organizațiilor de partid, in 
întreprinderi, a contribuit, după pă
rerea noastră, în mod substanțial la 
succesele de pînă acum.

Numeroase ini
țiative aplicate în 
unități au avut un 
efect pozitiv asu
pra diversificării 
produselor în în
treprinderile ra

murii construcțiilor de mașini (numai 
la întreprinderea de rulmenți, de e- 
xemplu, au fost realizate peste 100 
tipodimensiuni de rulmenți), industriei 
bunurilor de larg consum, materiale
lor de construcții. La întreprinderea 
de prelucrare a lemnului, producția 
fizică suplimentară se exprimă, intre 
altele, în peste 1 000 garnituri de mo
bilă, atît cît ar fi suficient pentru 
mobilarea apartamentelor construite 
în 1976 în orașul de reședință al ju
dețului. Totodată. în acest an s-au 
realizat și importante economii : pes
te 8 000 tone combustibil convențio
nal, 17 milioane kWh energie elec
trică, peste 1 000 mc cherestea ș.a.

Cu un asemenea bilanț va începe 
județul Vaslui anul 1977 — an în 
care, față de 1976, producția globală 
industrială in profil teritorial urmea
ză să crească cu peste 24 la sută, 
productivitatea muncii cu 14,4 la 
sută, iar sarcina de export cu mai 
mult de 12 la sută. Prin încheierea 
în avans a planului pe anul curent, 
multe colective de muncă și-au creat 
condiții reale de pregătire a planului 
pe 1977. Se află pe fluxul tehnologic 
o serie de produse ce vor fi livrate 
beneficiarilor incepind cu primele 
zile ale lunii ianuarie.

Crăciun LALUCI

• 56 de produse
• 1977 - an „de

investițiilor
Realizînd prevederile de plan, pe 

acest prim an al actualului cincinal, 
cu 10 zile mai devreme, oamenii 
muncii din industria județului 
Neamț au creat condiții ca, pînă la 
finele lui 1976, să livreze suplimen
tar economiei naționale o gamă largă 
de produse in valoare de 450 mili
oane lei. Raportînd conducerii parti
dului acest succes de prestigiu, co
lectivele de muncă din această par
te a țării își afirmă, totodată, hotă- 
rîrea lor de a contribui la bilanțul 
pe acest an cu un 
plus de 10 600 tone 
țevi din oțel fără 
sudură, 3 100 tone 
fire și fibre sinte
tice, 41 000 tone 
ciment, 5 200 mc 
prefabricate din beton, 860 000 mp 
țesături din fire de lină, 4 500 hi lapte 
pentru consum, 310 tone preparate din 
carne și altele.

O asemenea varietate de produse 
ce vor fi livrate peste prevederile 
planului constituie o dovadă grăitoa
re a contribuției active pe care toa
te ramurile economice reprezentati
ve — și, totodată, purtătoare de pro
gres tehnic — din industria județu
lui Neamț o aduc la creșterea efi
cienței întregii activități economice.

— Trăsătura definitorie a activită
ții din marea majoritate a unităților 
economice și care explică bunele re
zultate obținute pînă acum o consti
tuie preocuparea susținută pentru 
creșterea productivității muncii — 
ne spunea tovarășul Aurel Mușat, 
secretar al comitetului județean de 
partid. De fapt, în 1976 întregul spor 
de producție se obține pe seama 
creșterii productivității muncii, indi
cator care este mai mare cu 9.5 la 
sută față de realizările din anul trer 
cut. Sint de reținut și eforturile per
manente pentru folosirea cu maxi
mum de eficiență a spațiilor de pro
ducție, a utilajelor și instalațiilor din 
dotare, a timpului de lucru, pentru

NEAMȚ

noi și reproiectate 
vîrf“ în realizarea 
din cincinal

buna gospodărire a materiilor prime 
și materialelor, a energiei și com
bustibilului, pentru promovarea cu 
curaj a progresului tehnic, prin va
lorificarea pe scară largă a capaci
tății creatoare a tuturor colectivelor. 
Astfel, valoarea utilajelor, instala
țiilor, pieselor de schimb și altor re
pere, realizate prin forțe proprii, se 
ridică la peste 52 milioane lei, fapt 
care a determinat o reducere sub
stanțială a importurilor la acest ca
pitol. Sugestive sînt, de asemenea, ți 

preocupările pe 
linia moderniză
rii producției, în 
strînsă legătură 
cu cerințele eco
nomiei naționale 
și solicitările pie

ței externe, astfel că numărul produ
selor noi și reproiectate a ajuns la 56.

Aceste cîteva imperative ale acti
vității productive continuă să rămînă 
în actualitate, ele constituind obiec
tive precise și pentru viitorul an de 
producție — 1977. Reține atenția în 
mod deosebit faptul că, paralel cu 
preocuparea consacrată creșterii con
tinue a producției curente de țevi 
din oțel fără sudură, fire și fibre 
chimice, ciment, strunguri Carussel, 
de materiale de construcții ș.a., anul 
1977 coincide, pentru industria jude
țului Neamț, cu o perioadă de ma
xim efort în ce privește investițiile. 
Un număr mare de obiective urmea
ză să fie racordate la circuitul eco
nomic, în timp ce la altele va fi dat 
„semnalul" de începere a lucrărilor.

De aici și atenția sporită care se 
acordă peste tot pregătirii îndepli
nirii planului pe 1977, fiind elabora
te programe de măsuri în fiecare 
unitate economică și pe fiecare șan
tier, cu termene și responsabilități 
bine precizate pentru realizarea lor 
din primele zile ale celui de-al doi
lea an al cincinalului.

Ion MANEA
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MARX, ENGELS, LENIN 
despre om si umanism

Ostașii țării la Festivalul național 
„Cîntarea României”

Profesorul Ion lanoși întreprinde, 
cu această antologie, apărută la 
editura Minerva în colecția „Bi
blioteca pentru toți", o acțiune de 
deosebită utilitate pentru orientarea 
acelora care, studiază opera clasici
lor marxism-leninismului. Asemenea 
selecții, sistematizate și comentate 
departe de a constitui o invitație la 
citatomanie, sînt, dimpotrivă, ghi- 
duri orientative în studiul aprofun
dat al operelor lui Marx, Engels și 
Lenin în întregimea lor, oferind un 
fir călăuzitor in marea complexitate 
a textelor clasice. Ele presupun un 
efort intens, o meditație serioasă 
asupra semnificațiilor reale ale for
mulărilor din aceste lucrări, privite 
în contextul întregii opere și al îm
prejurărilor istorice în care aceste 
opere au fost elaborate.

Concepția marxistă despre uma
nism a suferit, în ultimele decenii, 
cum se știe, numeroase interpretări. 
Unii comentatori (Marcuse, Fromm 
și numeroși „marxologi") au folosit 
unilateral lucrările de tinerețe ale 
lui Marx, pentru a se opri asupra 
problemei alienării esenței umane, 
„esență" abstractă, socotită de ei ca 
imuabilă, „eternă" și neglijînd ca
racterul istoric al constituirii ei. Al
ții (Althusser) au încercat să 
desprindă semnificația concepției 
doar din lucrările ultime ale lui 
Marx, accentuînd asupra „tăieturii 
epistemologice" survenite după 1845 
și socotind că orientarea lui pronun
țat științifică, vădită in lucrările de 
maturitate, face inutilă referirea la 
om, greutatea analizei apăsînd doar 
asupra noțiunilor de „mod de pro
ducție", „clase sociale" și „luptă de 
clasă".

Atît în substanțialul comentariu 
introductiv, cît și in modul de sis
tematizare a textelor alese. Ion Ia- 
noși arată că ambele orientări ex
clusiviste denaturează sensul auten
tic al gîndirii marxiste. întrucit în
țelegerea acestei gindiri se poate

ÎN LIBRĂRII
Editura MINERVA

Vladimir Streinu — „Pa
gini de criticâ literară" voi. 
IV; Mihail Cruceanu — „Po
eme alese" ; Virgil Teodores- 
cu — „Poezie neîntrerupta"; 
Ștefan Andreescu — „Vlad 
Țepeș (Dracula)"; Ion Petri- 
câ — „Confluențe culturale 
româno-polone"; Mlhai Șer- 
ban — „Fete bâtrine"; Ion 
Masoff — „Teatrul româ
nesc" voi. VI.

Editura EMINESCU
Emil Botta — „Un dot 

fârâ sațiu" ; Pompiliu Mareea
— „Lumea operei lui Sado- 
veanu”; Marin Sorescu — 
„Matca"; George Chlrllâ — 
„Dâinuim" ; Constantin No
vac — „Cocorul de pazâ"; 
N. Carandino — „Radiogra
fii teatrale"; Barbu Ciocu- 
lescu — „Palatul de toam- 
nâ"; George Damian — 
„Pâdurea româneascâ"; Radu 
Selejan — „Cercul adevăru
lui" ; Dinu Sâraru — „Clipa".

Editura
CARTEA ROMÂNEASCA
Vlaicu Bârna — „Grăun

țele timpului" ; Victor Siveti- 
dis — „Semnul de recunoaș
tere" ; Veronica Porumbacu
— „Voce și val" ; Dan Lau- 
rențiu — „Eseuri asupra stă
rii de grație"; Mihai Negu- 
lescu — „Ține minte zăpa
da" ; A. I. Zâlnescu — „Le
gea viei".

Editura ȘTIINȚIFICA 
șl ENCICLOPEDICA

Teofil Bâlaj — Franța (în 
colecția „Pe harta lumii"); 
Virgil Hllt — Fluvii, locuri și 
oameni; Mihai Florea — 
Responsabilitatea acțiunii 
sociale; Virgil Dragomires- 
cu — Psihosociologic com
portamentului deviant; Dan 
Duțescu — Engleza fârâ 
profesor (patru volume); 
Sima Bortea — Manual de 
conversație in limba rusâ.

Petru BERAR

„Religia în lumea contemporană"
Apărut recent In 

Editura politică, sub sem
nătura lui Petru Berar, 
volumul „Religia în lu
mea contemporană" abor
dează pertinent o serie 
de probleme teoretice a- 
flate in centrul unor dez
bateri de specialitate și 
avînd implicații nemijlo
cite pentru activitatea de 
educare materialist-știin- 
țifică ia maselor.

Axul întregii lucrări îl 
constituie analiza feno
menului religios contem
poran, cu precădere din 
unghiul de vedere al so
ciologiei și psihosociologi
ci religiei, explicarea reli
giei și religiozității din 
perspectiva teoretică și 
metodologică proprie filo
zofiei marxist-leniniste. 
Menționăm îndeosebi mo
dul în care sînt abordate 
asoectele „modernizării 
religiei" in zilele noastre, 
atitudinea acesteia față de 
problemele sociale și so- 
cial-politice de actualita
te. raporturile ei cu arta, 
actualitatea și semnifica
țiile dialogului dintre 
marxiști și creștini.

Pe baza unei informări 
bogate, autorul reușește 
să contureze o imagine 

realiza numai urmărind cu atenție 
continuitatea ei, modul de constitui
re și închegare a ceea ce înseamnă 
concepția marxistă despre om și 
umanism, așa cum se desprinde a- 
ceastă concepție din întreaga operă 
a lui Marx și Engels, ca și din dez
voltarea ei de către Lenin. Este, 
după cum se știe, ideea esențială ce 
stă la baza concepției partidului 
nostru despre umanismul socialist, 
concepție atît de amplu și stăruitor 
dezvoltată de secretarul general al

Texte alese, sistematiza
te și comentate de 

Ion lanoși

partidului, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu.

Ascuțișul criticii făcute comenta
torilor unilaterali se îndreaptă, fi
rește, împotriva acelora care vor 
să pună în evidență doar lucrările 
de tinerețe, unde marxismul încă 
nu se conturase pe deplin, cu cele 
mai serioase implicații socio-econo- 
mice și de cea mai mare eficientă 
politică : dar nu cruță nici pe cei ce 
refuză să vadă atenția acordată 
omului în lucrările prime, atenție 
care nu se pierde în lucrările de 
maturitate, chiar dacă acum referi
rea directă la umanism pare estom
pată. lanoși arată că întreaga con
cepție materialistă a istoriei „și-ar 
pierde sensul intim dacă ar renunța 
la istorismul ei consubstanțial, dar 
și dacă s-ar îndepărta de atributa- 
lul ei postulat materialist".

Sistematizarea întregii selecții 
(in două volume) arată limpede 
acest adevăr. Textele sînt grupate 
în cinci capitole : 1. Cadrul teore
tic, 2. Critica inumanității, 3. Stări 
și soluții, 4. Drumul in istorie, 5. 
Socialismul inaugurat. Apare clar

Paul PETRESCU

„Creația plastică 
țărănească"

După o îndelungată 
și atentă cercetare a 
artei populare româ
nești — cercetare con
cretizată intr-o vastă 
serie de studii care au 
pus în lumină diverse 
aspecte și zone ale a- 
cestui domeniu — Paul 
Petrescu se arată în 
ultimii ani tot mai 
interesat de elabora
rea unor sinteze capa
bile să surprindă, din- 
tr-o perspectivă mai 
largă, un fenomen 
complex, cu o evoluție 
multimilenară neîntre
ruptă. definitoriu pen
tru cristalizarea civili
zației, a spiritualității 
poporului nostru. Din
tre eforturile sale de 
sinteză ne-a oferit, 
pină acum, printre 
altele, volumele „Moti
ve decorative celebre" 
(1971) și „Creația plas
tică țărănească" (1976), 
ambele lucrări apăru
te la editura Meri
diane.

în „Creația plastică 
țărănească", autorul ne 
propune o incursiune 
intr-un univers bogat, 
proaspăt, inepuizabil 
în izvoarele sale sti
listice și filozofice. 
Paul Petrescu face a- 
cest lucru cu o remar
cabilă erudiție, cu 
un evident atașament 
pentru inestimabilul 
patrimoniu al creației 
populare românești, o- 
perind analize, siste- 
matizînd fapte de 
cultură, cu atitudine 
polemică față de u- 
nele manifestări de 
denaturare, de altera
re a artei populare 
contemporane.

Contribuția teoreti
că a lui Paul’Petrescu 
pleacă de la funda
mentele existenței is
torice. de la realitățile 
care au generat, în 
veacuri, o artă origi
nală, expresivă, a că
rei individualitate este 
recunoscută astăzi de 
cei mai autorizați spe

cialiști din lume. 
„Continuitatea de via
ță istorică a poporului 
român in teritoriul pe 
care îl locuiește și as
tăzi — scrie Paul Pe
trescu în introducerea 
lucrării — explică ne
cesitatea unei serii de 
elemente de cultură 
populară, materială și 
spirituală, de excep
țional interes pentru 
studiul civilizației și 
culturii folclorice eu
ropene. O tradiție bo
gată avîndu-și rădăci
nile în marele spațiu 
civilizat al traco-iliro- 
dacilor, care moșteni
seră, la rîndul lor, 
culturile neolitice și 
din epoca bronzului, 
dezvoltate pe imensul 
teritoriu de formare 
al poporului român, 
s-a'diversificat necon
tenit, întilnindu-se 
de-a lungul timpului 
cu unele din cele mai 
importante curente de 
artă și civilizație din 
această parte a lumii, 
în primul rînd cu ci
vilizația greco-romană 
și cu cea bizantină".

Aflată in prestigioa
se instituții muzeale — 
Muzeul de artă popu
lară al Republicii So
cialiste România, Mu
zeul satului București, 
Muzeul tehnicilor popu
lare din Dumbrava 
Sibiului, Muzeul etno
grafic al Moldovei, 
Muzpul lemnului din 
Cimpulung Moldove
nesc, Muzeul din Go
lești, într-o rețea lar
gă de muzee sătești 
etc. — arta populară 
românească — ne a- 
trage atenția autorul 
— este cuprinsă și în 
numeroase colecții 
străine ce nu au fost 
încă cercetate. în plus 
Creația populară ro
mânească este un fe
nomen cu o evoluție 
încă pregnantă. Din 
nefericire, la acest ni
vel, apar manifestări 
negative.

cuprinzătoare a confrun
tării dintre extinderea 
tot mai largă a ateismu
lui și a fenomenelor indi
ferentismului fată de reli
gie — avînd la bază as
censiunea vertiginoasă a 
științei și rolului ei — și 
religiozitate, relevînd in 
acest sens încercările asi
due de a „moderniza" re
ligia și de a o „adapta" 
condițiilor lumii contem
porane.

De o largă tratare se 
bucură în lucrare proble
mele vizînd statutul reli
giei in condițiile societă
ții socialiste. Așa cum 
subliniază autorul, per
sistenta unor elemente ale 
fenomenului religios — 
fenomen anacronic, carac
terizat printr-un proces 
de atrofiere datorită, în
deosebi, dispariției baze
lor sale social-istorice, re
ligioase — pune în evi
dență faptul că viața spi
rituală in socialism se 
dezvoltă prin lupta dintre 
nou și vechi, că făurirea 
conștiinței socialiste are 
un caracter procesual, 
de-a lungul căruia feno
menele de obscurantism, 
de superstiție sînt trep
tat înlăturate.

Umanismul revoluționar 
socialist — trăsătură or

ganică a întregului proces 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate in tara noastră — 
se subliniază în lucrare — 
este în mod esențial 
orientat spre știință, spre 
însușirea celor mai îna
intate concepții morale și 
despre viață. Educația 
științifică și ideologică, 
revoluționară și partinică 
are prin urmare drept 
componentă de bază for
marea și consolidarea 
convingerilor ateiste. 
Tocmai de aceea, relevă 
autorul, activitatea de 
formare a convingerilor 
ateiste este concepută in 
țara noastră nu ca un fe
nomen cu o valoare în 
sine și de sine stătătoare, 
ci ca un factor de accele
rare a procesului de for
mare a omului nou, a 
conștiinței socialiste, ca 
un element al politicii de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate.

Lucrarea se referă și 
la relația dintre liberta
tea de conștiință, garan
tată prin Constituție, și 
activitatea de formare a 
conștiinței materialist- 
științifice. Libertatea de 
conștiință, remarcă auto
rul, nu presupune deloc

că noțiunea de umanism nu poate 
fi urmărită izolat, nu poate fi rup
tă de ansamblul filozofiei materia
lismului dialectic și istoric.

Metoda de studiu a problemei, 
indicată prin această sistematizare, 
face corp comun cu înțelegerea a- 
decvată a umanismului marxist 
care nu este un umanitarism vag, 
edulcorat, lacrimogen — ci o con
cepție izvorîtă din cercetarea con
dițiilor obiective ale realităților so- 
cial-istorice, cercetare care duce la 
cunoașterea adevărului că „dezvol
tarea liberă a fiecăruia este con
diția pentru dezvoltarea liberă a 
tuturor", așa cum se spune în „Ma
nifestul Partidului Comunist".

Ion lanoși însoțește antologia 
textelor teoretice de o „anexă" in 
care selecția unor pasaje din tex
tele clasicilor marxismului arată 
cum concepția lor umanistă se ma
nifestă prin omenia lor, în relațiile 
cu cei apropiați și cu tovarășii lor 
de luptă, în felul cum este trans
pusă în viață această concepție, nu 
numai pe planul constituirii isto
rice a unei societăți noi, ci și in 
viața lor personală de zi cu zi.

Dacă antologia de texte publi
cată de același autor cu doi ani 
înainte — „Marx, Engels, Lenin 
despre artă și literatură" — mai 
avea modele anterioare, această 
selecție referitoare la umanism este 
operă de pionierat, fapt care-i am
plifică meritele. Prin întreaga ei 
ținută, selecția constituie încă o 
invitație la o meditație mereu re
înnoită asupra operei clasicilor 
marxism-leninismului, operă care, 
cu evitarea oricărui dogmatism an- 
chilozant, raportată fiind la condi
țiile epocii noastre, la specificită- 
țile sociale și naționale ale fiecărui 
popor, trebuie înțeleasă nu ca un 
text rigid, ci ca o „călăuză in ac
țiune".

Marcel BREAZU

Cu fermitate științi
fică, autorul prezintă 
diversele comparti
mente ale artei popu
lare — textilele, ce
ramica, arhitectura, 
sculptura In lemn, fe
roneria, împletiturile 
din paie, măștile etc.
— tratînd într-o rela
ție strînsă aspectele 
care țin de funcționa
litate și de elaborarea 
plastică, de expresia 
artistică a obiectelor, 
în construcția lucrării 
sînt integrate capitole 
al căror titlu ne su
gerează, prin simpla 
lor citare, direcțiile de 
cercetare și poziție 
teoretică a autorului : 
„Geometrism, stilizare, 
realism în scoarței» 
românești" ;, „Caracte
rul sculptural al por
tului popular româ
nesc" ; „Țărănesc, me
dieval și modern în 
sculptura în lemn" ; 
„Pictura murală țără
nească" ș.a.

Contribuind la o mal 
cuprinzătoare definire 
a artei noastre popu
lare, Paul Petrescu are 
meritul de a aduce ar
gumente ce privesc 
cîmpul mai larg al a- 
firmării spiritualității 
românești și, din a- 
cest punct de vedere, 
considerăm că astfel 
de lucrări ar trebui 
traduse in limbi de 
circulație, fapt ce ar 
facilita integrarea lor 
în bibliografia mon
dială a domeniului, 
subliniind calitățile u- 
nei creații existente 
obiectiv.

în încheiere, să re
marcăm ilustrația — 
în majoritate inedită
— ce sporește valoarea 
cărții și, nu în ulti
mul rînd, grija editu
rii Meridiane pentru 
punerea în lumină a 
valorilor artei româ
nești.
Constantin PRUT

diminuarea preocupărilor 
și activității pe linia eli
minării mentalităților îna
poiate, a stărilor de spi
rit obscurantiste. Dimpo
trivă, propaganda ateistă 
sistematică, desfășurată pe 
baza unei metodologii 
științifice, este de natură 
să grăbească fenomenul 
de emancipare spirituală, 
de formare a concepției 
științifice despre lume a 
omului nou. De aici re
zultă necesitatea întăririi 
conținutului ideologic și 
științific al activității 
educative, a intensificării 
preocupărilor in această 
direcție ale instituțiilor de 
cultură și invățămînt. ca 
și ale organizațiilor ob
ștești.

Cartea recenzată repre
zintă o reușită certă a li
teraturii de investigare a 
fenomenului religios con
temporan și, totodată, a 
principalelor probleme pe 
care le ridică educația 
ateist-științifică în an
samblul procesului de 
făurire a omului nou, re- 
levindu-și utilitatea in 
lumina „Programului de 
măsuri" adoptat de partid 
pentru dezvoltarea activi
tății ideologico-educative.

Octavian CHEȚAN

Participarea armatei 
la Festivalul național 
al educației și culturii 
socialiste „Cîntarea 
României" constituie 
un bun prilej pentru 
atragerea largă a ma
selor ostășești la ac
țiuni și creații cultu- 
ral-artistice.

în armată activează 
in prezent și se întrec 
3 274 de formații ar
tistice — coruri, bri
găzi artistice și echipe 
de estradă, formații de 
muzică populară, ușoa
ră și de cameră, de

„Judecata lui Martin Cortes"
„Zilele filmului me

xican" s-au deschis 
cu o interesantă ecra
nizare după piesa cu 
același nume „Ju
decata lui Martin Cor- 
tes" de Alejandro Ga
lindo, in regia cine
matografică a autoru
lui. Filmul este o al
ternare expresivă de 
planuri trecut-prezent, 
capabilă să exploreze 
nu numai continuita
tea unor sentimente 
de demnitate ale unui 
popor născut din a- 
mestecul sîngelui spa
niol cu cel al băști
nașilor indieni, dar și 
drama celor care s-au 
supus atunci ori, dim
potrivă. s-au răzvră
tit împotriva con
chistadorilor și au fost 
uciși, asemenea erou
lui Martin Cortes (fiu 
al nobilului spaniol, 
descoperitorul Mexicu
lui. și al unei local
nice indiene).

„Primul mexican" 
se chema spectacolul 
Istoric în timpul că
ruia, furat de atmo
sfera generală, de 
exaltarea unor senti
mente și resentimente 
străvechi dar încă ac
tuale (prejudecăți ra
siale, complexe per
sonale), ca și de dez
lănțuirea frenetică a 
sălii, incitînd la răz
bunare. tînărul Inter
pret al eroului își 
ucide adversarul din 
piesă.

Filmul urmează tra
seul reconstituirii cri

teatru și balet, fan
fare etc. — cu peste 
900 mai multe decîț in 
perioada dinaintea în
ceperii acestui amplu 
concurs național. In 
etap’a de masă a Fes
tivalului, aceste for
mații au prezentat 
peste 5 000 de specta
cole, dintre care circa 
1 000 în fața oamenilor 
muncii din întreprin
deri, la casele de cul
tură, cămine culturale 
și școli. De asemenea, 
un important număr 
de ostași, cadre și

mei, o reconstituire 
ciudată ca și crima 
însăși, filmată in cu
lisele și pe scena tea
trului, cu spectacolul 
sfîrșit atît de tragic, 
în cursul interferen
ței de multiple pla
nuri : scenă, culise, 
anchetatori — actori, 
istorie — realitate cu
rentă, se demonstrea-

Zilele 
filmului 
mexican

ză cu inteligență le
găturile intime care 
există între tempera
mentul, evoluția in
dividului și condițiile 
geografice-istorice, so
ciale, familiale în 
care s-a format, între 
biografia unui popor 
și biografia unei indi
vidualități (în cazul’ 
nostru artist cu o sen
sibilitate ieșită din 
comun). Idee teoreti
că pe cît de cunos
cută pe atît de con
vingător argumentată 
de filmul mexican.

Persistența unor 
prejudecăți rasiale 
generatoare în conti
nuare de noi drame, 
automatismele de 
gîndire (ca in cazul 
judecătorului ce re
fuză să caute cauzele 
mai adinei ale crimei 
și se limitează la mo-

---------------------------- ---------------------------------------------

„Românîa-FILM" 
prezintă o producție 

a Casei de filme unu 
„SERENADĂ PENTRU 

ETAJUL XII"
Scenariul: Tudor Popescu. Regia : Ca
rol Corfanta. Imaginea: Gheorghe 
Viorel Todan. Muzica : Paul Urmuzes- 
cu. Decoruri și costume: Mihai Beciu. 
Cu: Toma Caragiu, Ileana Stana lo- 
nescu, Octavian Cotescu, Mlhai Me- 
reuțâ. Draga Olteanu-Matei, Coca An- 
dronescu, Florian Pittiș, Puiu Câlines- 
cu, O'ga Bucâtaru, Dem Radulescu, 
Olga Tudorache, Adina Popescu, Vitcu 
Dionisie. Film realizat în studiourile 
Centrului de producție cinematograficâ 

București

Gimnastica la locul de muncă — 
componentă a programului de muncă

Mijloc eficient de cuprindere a oamenilor muncii la practicarea exercl- 
țiiior fizice și sportului, gimnastica in producție se constituie ca unul din 
factorii de mare importanță in menținerea și întărirea sănătății, a capacității 
de muncă a fiecăruia dintre noi. Tocmai de aceea. Programul privind dez
voltarea activității de educație fizică și sport pe perioada 1976—1980 — pro
gram aprobat de Comitetul Poliție Executiv al C.C. ai P.C.R. — preconizează 
extinderea efectuării cotidiene — timp de 5—10 minute — a gimnasticii la 
locurile de muncă. In acest scop, consiliile județene pentru educație fizică 
și sport și direcțiile județene sanitare se preocupă — și trebuie să se pre
ocupe cu deosebită atenție — de identificarea și nominalizarea tuturor acelor 
unități și locuri de muncă unde este necesar și posibil să fie organizată gim
nastica in producție. In același timp, împreună cu conducerile unităților res
pective trebuie să se ia măsuri in vederea asigurării condițiilor pentru buna 
desfășurare a acestei activități.

Din datele pe care le deținem de la Comisia de sport și turism a Consi
liului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor rezultă că, in prezent, gim
nastica la locul de producție se practică, efectiv, de citeva sute de mii de 
angajați intr-un număr de 558 de unități. In multe dintre acestea, gimnas
tica a devenit o componentă importantă a programului de lucru, contribuind 
la întărirea sănătății oamenilor, la creșterea randamentului și calității mun
cii acestora, cu efecte salutare asupra stării fizice și psihice generale.

Prezenți la fața locului, pentru a 
vedea „pe viu" modul in care se 
desfășoară minutele de gimnastică 
in producție, corespondenții „Scm- 
teii" din județele ALBA. GALAȚI, 
TIMIȘ și VASLUI relatează :

...Ora 9 dimineața, la întreprin
derea de ciorapi și tricotaje „Sebe
șul", din orașul Sebeș. Prin feres
trele larg deschise pătrunde aer 
proaspăt. Ca la o comandă, toate 
lucrătoatele, tinere și virstnice — 
sub atenta îndrumare a celor 48 
instructori de gimnastică voluntari 
— execută ritmic mișcările cuprinse 
în complexul de exerciții numărul 9, 
complex care a fost alcătuit în urma 
unui studiu atent asupra specificului 
muncii de aici. Parcă trasă Ia In
digo, secvența celor cinci minute de 
gimnastică se repetă la ora 18, pen
tru schimbul II. Dar aici, la „Se
beșul". gimnastica la locul de mun
că nu se rezumă numai la executa
rea exercițiilor in colectiv, ci inclu
de și mișcări individuale compensa
torii. Astfel, din inițiativa cabinetu
lui de cultură, fizică medicală din în
treprindere. și cu sprijinul condu
cerii unității, in locurile de muncă 
ce presupun poziții rigide, munci
toarele au fost învățate — și a de
venit de acum obișnuință — să 
execute individual mișcări compen
satorii. iar in vestiarele unor sec
toare au fost montate aparate sim
ple. la care muncitoarele execută, 
la anumite intervale, cîte un minut 
sau două, exerciții recuperatorii. 
Tot pentru a veni în ajutorul mun
citoarelor, în întreprindere își des
fășoară activitatea trei absolvente 
ale unui curs de „arta masajului". 
Ele ajută un număr de peste 400 
muncitoare să practice masajul la 
locul de muncă, pe diferite durate, 
în funcție de poziția pe care o au 
în timpul lucrului. In același timp, 
un accent deosebit se pune pe efec

familii ale acestora 
participă activ la con
cursul de creație. La 
casele armatei, în in
stituțiile militare de 
invățămînt și in uni
tăți funcționează 77 
de cenacluri literare, 
42 de cercuri de artă 
plastică, 30 de artă
populară, 19 de artă
fotografică, 21 de crea
ție muzicală și core
grafică, cu 87 mai
multe decît în perioa
da anterioară festi
valului.

biluri mărunte : o ge
lozie sentimentală sau 
profesională) sînt pe 
rînd demonstrate în 
cadrul dublei anche
te. De ce dublă ? Pen
tru că e condusă în 
principal de judecă
torul lipsit de subtili
tate, dar pe un alt 
plan de către un avo
cat inteligent, care, 
înlănțuind date com
plexe de psihologie 
socială, psihologia ar
tei, sociologia artei, 
ajunge în cele din 
urmă să zdruncine 
comoditatea de gîn
dire a judecătoru
lui. Ecou tragic al 
multiplelor valuri și 
presiuni. personajul- 
actor Oscar Român, 
sugerează în final o 
imagine pe cît de par
ticulară pe tot atît de 
larg-generalizatoare a 
intelectualului mo
dern dintr-o societate 
răvășită, pradă unor 
neliniști și trăiri pa
roxistice.

Un film original și 
prin ideile propuse 
discuției, dar și prin 
formula învecinînd 
dramaticul cu bune 
momente de comedie 
(reacțiile mașiniști- 
lor, atmosfera de cu
lise satirizată în 
cursul reconstituirii), 
îmbinind armonios 
teatrul cu filmul, spre 
a susține împreună o 
imagine realistă și 
complexă a existen
tei.

Alice MANOIU

tuarea automasajului, pentru deprin
derea căruia cabinetul de cultură 
fizică medicală a inițiat o serie de 
acțiuni eficiente, iar un număr de 
peste 300 de muncitoare practică 
gimnastica medicală.

— Din experiența de pînă acum 
— ne spune tovarășa Maria Băncilă, 
secretara comitetului de partid din 
întreprindere — rezultă că gimnas
tica în producție, în diferitele for
me prin care se realizează, contri
buie foarte mult la menținerea și 
întărirea sănătății lucrătoarelor noas
tre, la crearea unei dispoziții toni
fiante.

Experiența valoroasă de la între
prinderea „Sebeșul" a început să 
fie preluată și de alte colective de 
muncă ale industriei ușoare din ju
dețul Alba.

— Nu există zi în care să nu fa
cem gimnastică — ne spunea mun
citoarea Maria Nagy — instructor de 
gimnastică la întreprinderea „Indus
tria linii" din Timișoara. Dacă in
tr-o zi, prinsă cu vreo lucrare ur
gentă, eu nu bag de seamă cînd so
sește ora la care începem gimnasti
ca, atunci colegele îmi atrag îndată 
atenția. In fiecare zi, după patru ore 
de muncă, afectăm gimnasticii cîteva 
minute. Executăm un anumit număr 
de exerciții, foarte relaxante pentru 
noi, pe care le repetăm de cîteva 
ori.

Șefa atelierului de repansat, ingi
nera Filomena Olaru, ne spunea că, 
față de perioadele anterioare, randa
mentul muncii a crescut, iar lucră
rile executate sint de calitate tot mai 
bună. Deși efectele gimnasticii în pro
ducție sînt atît de evidente — și a- 
ceasta, nu de ieri, de alaltăieri, ci de 
cinci ani de zile — ea nu se practică 
decit la atelierul de repansat. Or, in

In paginile ziarului nostru vom mai relata despre modul în care se în
făptuiește această acțiune, despre finalitatea ei practică.

CONSTRUCȚIILOR ȘCOLARE- 
maximă grijă pentru ritmul 

și calitatea lucrărilor
Față de anii 1971—1975, In actua

lul cincinal sînt prevăzute a fi date 
în folosință cu 30—50 la sută 
mai multe săli de clasă, internate și 
școli speciale, de peste două ori mai 
multe grădinițe și ateliere-școală 
pentru elevi. Amplificarea volumului 
construcțiilor școlare face pe cît de 
necesare, pe atît de firești efor
turile sistematice, neîntrerupte, efec
tuate astfel îneît ritmul și calitatea 
lucrărilor să corespundă celor mai 
înalte exigențe. Tocmai de aceea, în 
articolele publicate pe această temă, 
„Scînteia" a militat consecvent pen
tru ca investițiile să-și afle împlini
rile obiectiv solicitate de creșterile 
cantitative și calitative specifice as
tăzi școlii noastre: extinderea învă- 
țămîntului preșcolar, cuprinderea co
piilor de 6 ani în clasa I, generaliza
rea treptei I de liceu, diversificarea 
și sporirea activității practico-pro- 
ductive în cuprinsul atelierelor, labo
ratoarelor ș.a.m.d.

Nu mai departe decît in articolele 
consacrate obiectivelor planului pe 
anul 1976 ziarul nostru atYăgea aten
ția asupra unui lucru îndeobște cu
noscut: primul an are de regulă o 
importanță deosebită pentru realiza
rea ritmică a întregului program 
de investiții școlare din cincinal. Cu 
atît mai mult cu cît, așa cum e cazul 
lui 1976, această primă etapă cu
mulează importante fonduri finan
ciare, pe baza cărora sînt deschise 
lucrări prevăzute a fi continuate și 
în anii imediat următori, intr-un sis
tem de sarcini astfel eșalonate incit 
orice eventuală neîmplinire riscă să 
se perpetueze, amplifieîndu-se. O 
asemenea concluzie este pe deplin 
(sau mai ales) valabilă în cazul de
partamentelor economice unde, chiar 
dacă valorile financiare destinate 
noilor construcții de școli reprezintă 
doar o mică parte din totalul planu
lui de investiții al ministerului res
pectiv, utilizarea integrală a acestor 
fonduri are nu mai puțin caracter de 
imperativ social-economic, dată fiind 
imnortanța de neînlocuit a noi'»r 
școli pentru pregătirea forței de 
muncă.

Toate acestea sînt lucruri înde
obște cunoscute, dar și deseori ne
glijate în sectorul construcțiilor șco
lare. Și argumentul cel mai la în- 
demînă în favoarea acestei conclu
zii ni-1 oferă, din păcate, însăși si
tuația existentă acum. Pentru că, 
iată, dintr-o analiză recent efectuată 
la Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului a rezultat, nici mai mult nici 
mai puțin, că in primele zile ale lu
nii decembrie 17 județe, între care 
Arad, Dîmbovița, Tulcea etc, cum și 
municipiul București, aveau realizări 
în sectorul investițiilor destinate în- 
vățămîntului sub 80 la sută din pla
nul anual pe 1976, în timp ce la 11 
ministere, cum sînt Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, Minis
terul Minelor, Petrolului și Geolo-

Întreprinderea „Industria linii" mai 
sint și alte secții și ateliere unde 
condițiile de muncă impun introdu
cerea fără rezerve a gimnasticii, 
împreună cu tovarășul Ștefan Vigh, 
vicepreședinte al comitetului sindi
catului, „inventariem" cîteva din a- 
ceste locuri : năvădit (unde se lu
crează în poziție fixă, pe scaune) ; 
sortare (unde sînt și angajate mai 
în vîrstă) ; marcare (se lucrează la 
mese, în poziție aplecată, asemănă
toare celei de la repansat).

O situație similară am întîlnit și 
la Șantierul naval Galați, unde gim
nastica se practică numai la secția 
proiectare-tehnologie, sub directa 
conducere a inginerului Cezar Mu- 
rărescu, un entuziast și un neobosit 
animator al acesteia, care ne-a spus :

— Din proprie experiență pot să 
vă asigur că minutele zilnice de 
mișcare, cu care și corpul s-a obiș
nuit, contribuie efectiv la sporirea 
atenției, la împrospătarea forțelor. 
Ora 11, care reprezintă jumătatea 
programului nostru de lucru, deve
nise pentru noi un „moment critic", 
după care randamentul muncii era 
mai scăzut. Tocmai de aceea, pla
sarea gimnasticii la 11,25 ne învio
rează, alungă oboseala. In ceea ce 
privește componenta exercițiilor, 
profilul lor, ne-am consultat cu ca
dre de specialitate, am cercetat ma
terial adecvat, introducînd mișcări 
care corectează poziția statică de 
lucru, combate sedentarismul.

Am fi dorit să intrăm și în alte 
secții săli ateliere ale Șantierului 
naval, unde s-ar efectua o aseme
nea gimnastică folositoare. Dar fru
moasa experiență se reduce doar Ia 
respectiva secție de proiectare-teh
nologie. Gimnastica n-a fost extinsă 
încă și în rîndul muncitorilor, deși 
de avantajele unor exerciții com
pensatorii. bine alese, trebuie să be
neficieze cît mai multi angajați, din 
toate sferele activității productive. 
Este în interesul lor, al întreprin
derii în care lucrează. Acest lucru 
ne-a fost confirmat și de directorul 
întreprinderii de confecții din Vas'ui. 
inginerul Boris Ciocoiu, care apre
ciază că gimnastica poate fi inclusă 
în rîndul factorilor care stimulează 
creșterea randamentului muncii, 
astfel incit unul pină Ia două pro
cente din sporul de producție se 
datorează tocmai revitalizării forțe- 
loț fizice la jumătatea schimbului. 
Nu întîmplător, consiliul județean al 
sindicatelor a organizat la această 
întreprindere un schimb de expe
riență pe județ, prilej de valorificare 
a unor metode și forme de organi
zare a gimnasticii la locul de 
muncă. 

gieL Ministerul Industriei Chimica 
ș.a,, procentul se situa sub 70 la sută. 
Este adevărat, datele sosite recent 
de pe șantierele construcțiilor șco
lare atestă că, pe alocuri, s-a înre
gistrat intre timp un reviriment. 
Ceea ce, din păcate, nu înseamnă to
tuși că bilanțurile de ansamblu ce 
se alcătuiesc în aceste zile nu înre
gistrează mari restanțe în îndeplini
rea planului pe 1976.

Iată de ce se impune ca și în zilele 
și săptăminile următoare să se ac
ționeze cu toate forțele pentru dimi
nuarea acestor rămîneri în urmă, cu 
atit mai grave cu cit ele influen
țează negativ demarajul lucrărilor 
prevăzute a fi încheiate în 1977. 
Iar asemeneă lucrări, ca propor
ții și complexitate, nu sînt deloc 
neglijabile: 24 500 locuri în grădinițe, 
2 800 săli de clasă, 34 600 locuri in 
internate, 11400 locuri in ateliere- 
școală, 2 500 locuri în case de copii, 
11900 mp spații de invățămînt su
perior, 8 500 locuri în noi cămine 
studențești ș.a.

Asemenea prevederi sînt, de fapt, 
tot atîtea motive temeinice ca regle
mentarea problemelor referitoare la 
amplasamentul noilor construcții, a- 
sigurarea din timp a documentației 
tehnice și deschiderea finanțării, 
inaugurarea șantierelor și aprovizio
narea lor ritmică în ceea ce privește 
materialele necesare și forța de mun
că să nu înregistreze nici cea mai 
mică deficiență. Cu atît mai mult cu 
cit proiectanții, constructorii și bene
ficiarii sint chemați să-și unească 
eforturile pentru ca în spiritul re
centelor directive ale conducerii su 
perioare de partid, privind aplicare 
celor mai raționale soluții tehnico- 
economice, și lucrările construcțiilor 
de școli să beneficieze de scurtarea 
termenelor de execuție, concomitent 
eu sporirea funcționalității lor.

Există posibilități practice de a se 
acționa cu promptitudine și eficiență, 
astfel îneît 1977 să marcheze un an de 
vîrf și în domeniul investițiilor pen
tru invățămînt. In această perspec
tivă. intre anul care urmează să se 
încheie și cel pe care-1 vom inaugu
ra peste citeva zile ne apar cu atit 
mai necesare continuarea eforturilor, 
eliminarea oricăror „pauze", așadar 
măsuri capabile să determine respec
tarea riguroasă a graficelor de exe
cuție. prin valorificarea la maximum 
a fiecărei zile bune de lucru și a în
tregii cantități de materiale reparti
zate prin planul de stat. Cu atit mai 
mult cu cît scadența planurilor de 
investiții școlare nu este, în cele mai 
multe cazuri, sfîrșitul lunii decem
brie, ci zilele imediat anterioare des
chiderii unui nou an de învățâmint. 
Iar inaugurarea viitorului an școlar 
poate și trebuie să aibă loc în cele 
mai bune condiții.

Mihai IORDAJVESCU

Știri sportive
• Aseară, la Burgas, în Campiona

tul balcanic de baschet masculin, 
echipa Greciei a întrecut cu 74—66 
(37—33) selecționata României, ocu- 
pînd locul trei în clasamentul final. 
Baschetbaliștii români s-au clasat pe 
locul 4. Finala turneului va fi dispu
tată între echipele Iugoslaviei și 
Bulgariei.

o Conferința balcanică de baschet, 
întrunită la Burgas, a stabilit ca în
trecerile balcanice din anul viitor să 
se desfășoare astfel : balcaniada de 
juniori — 6—8 iulie în Grecia, bal
caniada de junioare — 15—17 iulie 
în România, balcaniada de seniori — 
17—21 decembrie și cea de senioare 
23—25 decembrie în Iugoslavia.
• De la secretariatul Uniunii eu

ropene de fotbal se anunță că la 
viitoarea ediție a Cupei U.E.F.A. 
Anglia, Italia și R.F. Germania vor 
fi acceptate, ca și pînă acum, cu cîte 
patru echipe. Elveția și Spania cu 
cîte trei echipe, România, Austria, 
U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria, Ceho
slovacia și alte țări europene cu cîte 
2 echipe. în total vor fi înscrise 64 
de echipe.

O Potrivit unei știri transmise de 
agenția France Presse, la prima edi
ție a campionatului mondial de 
fotbal pentru tineret (jucători sub 19 
ani), din Europa vor participa șase 
echipe : U.R.S.S., Ungaria. Italia,
Austria, Franța și Spania, Celelalte 
10 echipe vor fi din Africa. Asia și 
America de Sud. Turneul acestei noi 
competiții fotbalistice se va desfă
șura între 27 iunie și 10 iulie 1977 in 
Tunisia și va avea un caracter expe
rimental, încadrîndu-se în „Progra
mul de dezvoltare a fotbalului", pro
gramat inițial de președintele F.I.F.A., 
Joao Havelange.

UN JUBILEU
Cu trei sferturi de veac în urmă, 

după orașele Iași, București, Birlad, 
Galați, Cimpulung și Craiova, s-a în
ființat la Buzău a șaptea școală nor
mală pentru pregătirea învățătorilor. 
Continuind și ridicind pe o treaptă 
superioară tradiția fostei școli nor
male, in anii construcției socialiste, 
Liceul pedagogic de învățători și 
educatoare „Spiru C. Haret" din Bu
zău a dat țării mii de absolvenți, 
răspîndiți astăzi în toate județele. 
La adunarea festivă cu prilejul săr
bătoririi a 75 de ani de existență au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, foști și 
actuali profesori și elevi ai școlii, 
numeroși cetățeni. în cuvintul său, 
directorul liceului, prof. Nicolae 
Acsinte, a relevat condițiile minu
nate de învățătură pe care le au 
astăzi cei 950 de elevi și eleve ale 
școlii. în încheierea festivității, for
mațiile artistice ale școlii au susți
nut un frumos și aplaudat. spectacdl. (Mihai Bâzu).
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încheierea vizitei oficiale de prietenie in România 
a tovarășului Lăzăr Gydrgy, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare
Semnarea documentelor oficiale

Marți, 21 decembrie, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, tovarășul Lăzâr Gyorgy.

în cursul dimineții, tovarășul 
Manea Mănescu și tovarășul Lăzăr 
Gyorgy s-au întîlnit la Palatul Vic
toria, împreună cu membrii celor 
două delegații, pentru încheierea con
vorbirilor și definitivarea documente
lor finale ale vizitei.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
rezultatele fructuoase ale convorbiri
lor și tratativelor, spiritul de cordia
litate și prietenie în care s-au des
fășurat lucrările dintre cele două de
legații, în conformitate cu indicațiile 
trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Jâ- 
nos Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, cu prilejul întîlnirilor și convor
birilor de la București și Budapesta.

, *
In cursul după-amiezii a avut loc 

ceremonia semnării documentelor co
mune româno-ungare.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare. Lăzăr Gydrgy, au semnat 
Protocolul cu privire la rezultatele 
convorbirilor dintre cei doi prim- 
miniștri.

La Invitația tovarășului Manea Mă
nescu. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Lăzăr Gydrgy, președintele 
Consiliului de Miniștri al. Republicii 
Populare Ungare, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România, în perioada 20— 
21 decembrie 1976.

Tovarășul Lăzăr Gydrgy a fost 
primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cordială, 
prietenească.

între primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare au a- 
vut loc convorbiri rodnice, desfășu
rate într-o atmosferă prietenească, 
sinceră,, in spiritul înțelegerii și res- 
pectului reciproc.

în cursul convorbirilor, prim-miniș- 
trii s-au informat reciproc despre 
construirea socialismului in țările lor 
și au dat o înaltă apreciere rezulta
telor dobindite în traducerea în via
ță a hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român și ale 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. A avut 
loc un cuprinzător schimb de ve
deri asupra dezvoltării relațiilor din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, precum 
și în legătură cu unele probleme in
ternaționale actuale.

Prim-miniștrii au relevat cu satis
facție că relațiile de colaborare mul
tilaterală și de bună vecinătate din
tre Republica Socialistă România șl 
Republica Populară Ungară cunosc □ 
dezvoltare continuă, în conformitate 
cu Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală semnat la Bucu
rești în februarie 1972, în spiritul 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, pe baza princi
piilor egalității în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului și respectului reciproc, 
Întrajutorării tovărășești și solidari
tății internaționale.

Părțile au subliniat și cu acest pri
lej că în adîncirea prieteniei și extin
derea colaborării româno-ungare o 
importantă hotărîtoare au legăturile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, 
lntllnirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Jăno® Kădăr. prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Prim-miniștrii au acordat o mare 
atenție problemelor dezvoltării rela
țiilor dintre cele două popoare, am
plificării, în continuare, a colaborării 
politice, economice, culturale, precum 
și in alte domenii.

Ei au apreciat pozitiv rezultatele 
activității Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică, a 
organelor centrale de planificare și 
de comerț exterior privind coordo
narea planurilor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale, extinderea colabo
rării economice, in inițierea unor 
forme de cooperare și specializare în 
producție, in dezvoltarea schimburi

Președinții celor două părți în Co
misia mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică, to
varășii Iiie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Havasi Ferenc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. au semnat programul de mă
suri privind acțiunile de colaborare, 
cooperare și specializare în produc
ție, convenit la 21 decembrie 1976 la 
București,

în același cadru au mai fost sem
nate următoarele documente : Proto
colul schimburilor de mărfuri și plăți 
pe anul 1977 ; Convenția privind ex
ploatarea zăcămintelor de hidrocar
buri de interes comun situate în zona 
de frontieră româno-ungară tntre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare 
Ungare ; Contractul de cooperare 
pentru case de marcat tip Ratusz — 
A-20 între întreprinderile de specia
litate din cele două țări privind pro
ducția acestora în Republica Socia
listă România ; Convenția în produc
ția de medicamente între Centrala 
industrială de medicamente, cosme
tice, coloranți și lacuri din Republica 
Socialistă România și Uniunea in
dustriei farmaceutice ungare din Re
publica Populară Ungară, pe perioada 
1976—1980.

La încheierea convorbirilor oficiale 
și la semnare au participat tovarășii 
Gheorghe Cioară, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Florea 

COMUNICAT
lor de mărfuri. Acordul comercial de 
lungă durată pentru perioada 1976— 
1980 prevede dublarea volumului 
schimburilor de mărfuri față de Acor
dul comercial pe perioada 1971—1975 ; 
în cadrul livrărilor reciproce de măr
furi, ponderea mașinilor și utilajelor 
este de circa 60 la sută.

Părțile consideră că există mari 
posibilități pentru dezvoltarea di
namică, accentuată a relațiilor eco
nomice reciproce în perioada urmă
toare. în acest scop, cu prilejul vizi
tei au fost semnate Convenția in- 
terguvernamentală privind colabo
rarea în exploatarea zăcămintelor de 
hidrocarburi de interes reciproc îri 
zona de frontieră româno-ungară, 
alte înțelegeri de cooperare în pro
ducție și Protocolul comercial pen
tru anul 1977.

Prim-miniștrii consideră indicat ca 
ministerele și organele economice din 
cele două țări să intensifice contac
tele dintre ele și să depună eforturi 
în continuare pentru creșterea schim
burilor reciproce de mărfuri, dezvol
tarea colaborării economice pe ter
men lung, inclusiv pe terțe piețe, a 
cooperării și specializării în produc
ție, îndeosebi în industria construc
țiilor de mașini — autovehicule, elec
tronică, mașini-unelte, instalații in
dustriale — industria chimică, produc
ția de medicamente și aparataj me
dical, în agricultură, în zootehnie și 
industria alimentară.

Ei au convenit să se examineze de 
către Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică, organele 
centrale de planificare și de comerț 
exterior posibilitățile de lărgire 
substanțială a relațiilor economice 
bilaterale in perioada de după anul 
1980. S-a subliniat necesitatea spori
rii ponderii produselor rezultate din 
cooperare și specializare în produc
ție în ansamblul schimburilor comer
ciale reciproce.

Părțile au reafirmat hotărîrea de 
a continua activitatea în direcția rea
lizării „Programului complex" al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, pentru progresul economic și 
social al fiecărei țări membre 
a C.A.E.R.

Pornind de la posibilitățile eco
nomice și tehnico-științifice ale celor 
două țări, părțile au convenit ca or
ganele de resort române și ungare să 
intensifice eforturile în vederea am
plificării colaborării tehnico-știin
țifice.

Prim-miniștrii au exprimat con
vingerea că relațiile științifice, cul
turale, sportive, contribuie la apro
pierea poporului român și poporului 
ungar, la întărirea prieteniei lor și la 
adincirea înțelegerii dintre ele. Au 
apreciat pozitiv rolul Comisiei mixte 
de colaborare culturală în dezvol
tarea legăturilor culturale, in valo
rificarea tradițiilor progresiste și 
revoluționare privind relațiile dintre 
poporul român și poporul ungar. Ei 
consideră importantă deschiderea cît 
mai curind a caselor de cultură la 
București, respectiv Budapesta.

Cele două părți consideră necesar 
ca organele române și ungare să ia 
măsuri pentru dezvoltarea relațiilor 
consulare, pentru lărgirea contactelor 
dintre cetățeni, extinderea colabo
rării in domeniul turismului organi
zat și individual.

Dumitrescu. ministrul finanțelor. 
Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, 
Florin Iorgulescu. președintele Con
siliului Național al Apelor. Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Gheorghe Pacoste, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Mircea 
Popescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Ion Stoian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Alexandru 
Roșu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, Justin 
Rogoz, adjunct al ministrului chi
miei, Victor Bolojan, ambasadorul 
României la Budapesta, Ion L. Cio
lan, adjunct al secretarului Consiliu
lui de Miniștri, Ion Ciubotaru, direc
tor în M.A.E.

Au participat tovarășii Vărkonyi 
Peter, secretar de stat, președintele 
Oficiului de informare al Consiliului 
de Miniștri, Roska Istvăn, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, dr, 
Gado Otto, vicepreședinte al Oficiu
lui de Stat al Planificării, Littvai 
Istvăn, adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini și siderurgiei, 
Tordal Jeno, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Zsengeller Ist
van, adjunct al ministrului industriei 
grele, dr. Biczâ Gyorgy, ambasado
rul Ungariei la București, Vincze 
Jdzsef, vicepreședinte al Oficiului de 
stat al apelor, T6th Elek, șef de de
partament în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Abordînd unele probleme interna
ționale actuale, prim-miniștrii au 
evidențiat cu satisfacție mutațiile po
zitive intervenite pe arena mondială 
în direcția destinderii. înțelegerii și 
colaborării egale în drepturi intre 
state. In aceste procese au avut și 
au un rol important Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste, creș
terea forței acestora, activitatea lor 
intensă îndreptată spre asigurarea 
păcii și securității popoarelor, contri
buția tot mai activă a țărilor în curs 
de dezvoltare, a statelor nealiniate, 
a tuturor forțelor antiimperialiste. 
democratice și progresiste .din lume.

Părțile au reafirmat politica lor 
consecventă de a dezvolta relațiile 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare cu țările socialiste. Ele își ex
primă convingerea că solidaritatea 
tuturor țărilor socialiste corespunde 
intereselor fiecăreia dintre eie și ale 
sistemului mondial socialist în an
samblu. intereselor păcii generale și 
progresului. Părțile se pronunță pen
tru extinderea și adîncirea conlucră
rii cu țările în curs de dezvoltare 
și statele nealiniate, cu mișcările de 
eliberare națională. Ele au subliniat 
că țările lor sînt gata să extindă 
relațiile și colaborarea cu țările ca
pitaliste dezvoltate, pe baza princi
piilor coexistentei pașnice. în spiri
tul colaborării egale în drepturi.

O atenție deosebită a fost acor
dată consolidării cursului spre des
tindere în Europa și posibilităților de 
extindere a acestuia. A fost sub
liniată importanța Declarației și a 
celorlalte documente adoptate la 
recenta Consfătuire de la Bucu
rești a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Prim-miniștrii 
consideră că este necesar ca toate 
statele participante la Conferința 
general-europeană să contribuie la 
Consolidarea securității și dezvolta
rea colaborării europene, la adopta
rea de măsuri de slăbire a con
fruntării militare și de dezarmare in 
Europa. Au subliniat că scopul în- 
tîlnirii din 1977 de la Belgrad tre
buie să fie consolidarea securității 
și dezvoltarea colaborării europene.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară se pro
nunță pentru dezarmare, în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară.

★
Vizita tovarășului Lăzăr Gydrgy 

in România, întîlnirile și convorbi
rile care au avut loc cu acest 
prilej constituie o nouă contribuție 
la întărirea prieteniei dintre poporul 
român și poporul ungar, la extinde
rea colaborării, pe multiple planuri, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară. în 
interesul reciproc, spre binele cauzei 
generale, a socialismului și păcii.

Prim-miniștrii au semnat un pro
tocol cu privire la rezultatele con
vorbirilor.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ungare 
a adresat tovarășului Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, invitația 
de a efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica Populară 
Ungară. Invitația a fost acceptată 
cu satisfacție.

Recepție la Ambasada 
R. P. Ungare

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ungare, 
Lăzăr Gyorgy, a oferit marți seara, 
la Ambasada R. P. Ungare, o re
cepție în onoarea tovarășului Manea 
Mănescu, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
Janoș Fazekas, Ion Pățan, Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe. loan Avram. Florea 
Dumitrescu și Emil Nicolcioiu — mi
niștri, Florin Iorgulescu, președin
tele Consiliului Național al Apelor, 
Vasile Șandru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Bozdog, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și ai unor 
instituții centrale, organizații ob
ștești, oameni de cultură și artă, ge
nerali, ziariști.

Au luat parte tovarășii Havasi 
Ferenc, Vărkonyi Peter, Roska Ist
văn, Gado Otto, Littvai Istvăn, Tor- 
dai Jeno, Zsengeller Istvăn, Vincze 
Jozsef și T6th Elek.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Budapesta și ambasado
rul Ungariei la București.

★
în cursul zilei, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare. Lăzăr Gyorgy, în
soțit de primul ministru al Guver- 
nuldi Republicii Socialiste. România, 
Manea Mănescu, a făcut o vizită la 
întreprinderea de mașini grele 
București, precum și în unele car
tiere de locuit din Canitală.

La întreprinderea de mașini grele, 
gazdele au înfățișat succesele colec
tivului acestei unități în realizarea 
de produse de o înaltă tehnicitate, 
necesare diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale, produse cunoscute 
și pe piața externă prin calitatea și 
complexitatea lor deosebită. In dis
cuția cu gazdele, oaspeții au abordat 
posibilitățile de colaborare dintre 
întreprinderea vizitată și diferite 
unități din R. P. Ungară.

Plecarea 
din Capitală

Seara, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare,' Lăzăr 
Gydrgy, și-a încheiat vizita oficială 
de prietenie întreprinsă în țara 
noastră, părăsind Capitala.

La plecare, în gara Băneasa, oas
petele a fost salutat de tovarășii 
Manea Mănescu și Ilie Verdeț, de 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe și ai unor 
ministere economice, precum și de 
conducători de instituții centrale.

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

• GALAȚI : La Muzeul de artă 
contemporană românească din Ga
lați a fost vernisată expoziția „O- 
magiu României socialiste", organi
zată de Asociația județeană a ar
tiștilor plastici amatori, organism 
constituit în luna martie a.c. Sînt 
reunite "peste 140 de lucrări de pic*- 
tură, sculptură, grafică, aparținînd 
unui număr de 50 de artiști. La 
Teatrul muzical „N. Leonard" din 
Galați a avut loc premiera operei 
„Petru Rareș" de Eduard Caudella. 
La clubul Combinatului siderurgic 
Galați s-a desfășurat ediția a 6-a a 
festlvalului-concurs de muzică u- 
șoară românească „Lingoul de 
aur". Cu prilejul aniversării a 85 
de ani de la crearea clubului mun
citorilor din Galați, puternică or
ganizație politică a muncitorimii 
din localitate, a avut loc un co
locviu științific. • IALOMIȚA. în 
cadrul acțiunilor organizate de 
comitetul județean de cultură și 
educație socialistă, în colabora
re cu revista „Luceafărul", au 
avut loc la Slobozia întîlniri in
tre o serie de scriitori și muncitori 
din oraș, iar în comuna Sf. Gheor
ghe cu cooperatori. Cu acest pri
lej, scriitorii au luat cunoștință de 
realizările din județ, iar participan- 
ții la întîlniri de proiectele literare 
ale acestora, o VtLCEA. Elevii Șco
lii generale din satul Tîrgu Gîngu- 
lești. comuna Berbești, au sărbăto
rit aniversarea a 125 de ani de e- 
xistență a școlii. Evenimentul a 
prilejuit inaugurarea unui nou lo
cal de școală cu 8 săli de clasă, cu 
laboratoare de fizică, chimie, bio
logie—agricultură, cu cabinete pen
tru predarea științelor sociale și 
limbilor străine. • VASLUI. Din 
inițiativa cenaclului Asociației scri
itorilor din Iași, Comitetul ju
dețean pentru cultură și educație 
socialistă Vaslui a organizat la

Cronica zilei
Vizita delegației P.S.U.G. 

Delegația P.S.U.G., condusă de 
Werner Lamberz, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., întreprinde o vizită în țara 
noastră pentru schimb de experien
ță, a avut, în cursul zilei de ieri, 
convorbiri la Comitetul județean 
Prahova al P.C.R. și a vizitat uzi
nele „1 Mai“ din Ploiești.

în cursul aceleiași zile, delegația 
a vizitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România.

Telegrame. Cu Prlle^ul cel9i 
de-a 35-a aniversări a armatei 
populare iugoslave, generalul co
lonel Ion Coman, ministrul a- 
părării naționale al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare generalului 
de armată Nikola Llubicici, secretar 
federal pentru apărarea națională a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit o telegramă din 
partea ministrului pentru Common
wealth și al afacerilor externe al Re
publicii Malta, Dom Mintoff, prin 
care acesta mulțumește pentru felici
tările ce i-au fost adresate cu prile
jul Zilei naționale a țării sale.

★
Cu ocazia aniversării Zilei for

țelor armate populare ale Republi
cii Socialiste Vietnam, generalul 
colonel Ion Coman. ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare generalului de armată 
Vo Nguyen Giap, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
Vietnam.

*
Marți, la Muzeul Militar Central a 

avut loc vernisajul unei expoziții de 
fotografii dedicată aniversării Zilei 
forțelor armate populare ale Repu
blicii Socialiste Vietnam. Expoziția 
înfățișează aspecte din viața și acti
vitatea militarilor armatei populare 
vietnameze.

Au luat parte generali și ofițeri 
superiori, precum și membri ai Am
basadei Republicii Socialiste Viet
nam la București.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit general-maior Constantin 
An tip și ’ Nguyen Tan, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R.S. Vietnam în 
țara noastră.

Cu același prilej, Nguyen Tan s-a 
întîlnit cu cadre didactice și elevi 
de Ia Școala militară de ofițeri activi 
de aviație „Aurel Vlaicu".

Concert Ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, a invi
tat, marți seara, la un concert care 
a avut loc în sala Ateneului Român, 
pe membrii corpului diplomatic din 
București. La concert, al cărui pro
gram a cuprins lucrări de muzică 
românească și universală.. și-au dat 
concursul soliști șl formații artistice 
de renume.

Sesiune științifică. In zlIele 
de 20 și 21 decembrie au avut loc 
la Universitatea din București lucră
rile sesiunii științifice a Centrului 
de sociologie, cu tema „Sociologia și 
practica socială în procesul construi
rii societății socialiste".

*
în întreaga țară au început adu

nările generale anuale ale cercurilor 
apicole. In cadrul acestor adunări 
sînt analizate succesele obținute de 
către apicultori și se jalonează prin
cipalele obiective ale noului sezon de 
cules.

Vaslui, Fălciu și Huși o serie 
de manifestări culturale, avînd ca 
temă : „Literatura și satul româ
nesc de azi". • BOTOȘANI. In 
holul Teatrului de stat „Mihai Emi- 
nescu" s-a deschis salonul artiștilor 
plastici botoșăneni, ediția a IV-a, 
sub genericul Omagiu marilor eve
nimente. în majoritatea lucrărilor 
de pictură, sculptură și grafică se 
regăsesc teme și subiecte culese cu 
ocazia vizitelor de documentare ale 
autorilor la Flăminzi, în alte locuri 
care păstrează amintirea răscoalei

din 1907 și a războiului de indepen
dență. • BACĂU. Municipiul Ba
cău a găzduit manifestările prile
juite de împlinirea a 25 de ani de 
activitate a teatrului de animație 
din localitate. Au prezentat specta
cole teatrele de animație din Bo
toșani, Brăila și Bacău și s-a orga
nizat simpozionul cu tema „Rolul 
și locul teatrelor de animație de 
copii și tineret în educarea tinerei 
generații", o SATU MARE. La O- 
doreu s-a dat in folosință o moder
nă casă de cultură, dotată cu o sală 
de spectacole și de cinematograf cu 
390 de locuri, bibliotecă și club. Un 
colectiv al secției române a Tea
trului de Nord prezintă in sala Stu
dio recitalul ..Octavian Goga". La 
muzeul județean s-a deschis expo
ziția omagială „Mihai Viteazul, 1595 
—1601". e IAȘI. La Palatul Cultu
rii din Iași se află deschisă expozi
ția intitulată „Lupta pentru liber
tate și independență â poporului 
român oglindită în artă și litera
tură". Cu prilejul vernisării aces
teia a avut loc și o seară muzeală 
in încheierea căreia actori de la

lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale, 
româno-siriene de cooperare economică, științifică și tehnică

La București au îaceput marți lu
crările sesiunii Comisiei mixte gu
vernamentale româno-siriene de co
operare economică, științifică și teh
nică. în cadrul actualei sesiuni se 
analizează stadiul realizării de către 
întreprinderi românești a unor im
portante obiective industriale in Si
ria, precum și posibilitățile de ex
tindere a colaborării economice și de 
intensificare a schimburilor comer
ciale între cele două țări. Sînt, de a-

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-mozambicane de colaborare economică și tehnică

Marți s-au încheiat la București 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-mozambicane de colaborare e- 
conomică și tehnică. în cursul lucră
rilor, care s-au desfășurat în spiritul 
înțelegerilor convenite în urma con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Samora Machel, președintele 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic, președintele Republicii Populare 
Mozambic, membrii celor două dele
gații au analizat stadiul actual al re
lațiilor economice dintre cele două 
țări, evidențiind noi posibilități de 
lărgire a cooperării economice și 
tehnice, precum și intensificarea 
schimburilor comerciale bilaterale.

★
în aceeași zi, copreședinții comi

siei mixte, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului Și geologiei, 
și Mario Machungo, ministrul in
dustriei și comerțului din Mozambic, 
au semnat protocolul actualei se
siuni. Documentul prevede extinde

A apărut: ,,ERA SOCIALISTA" nr. 24/1976
în deschidere, revista publică ar

ticolele „Valorificarea tuturor rezer
velor de creștere a eficienței econo
mice" de Ion Stănescu, „Despre 
semnificația social-politică a recen- 
sămîntului populației și locuințelor" 
de Mircea Biji, „General și particu
lar in construcția socialistă" de Mi
hail Pișcoci și Pamfil Nichitelea, 
„Productivitatea muncii și venitul na
țional pe locuitor" de Constantin Sîr- 
bu și „Costurile în agricultură și re
ducerea lor" de D. Teaci.

La rubrica „Consultații" Adela 
Iancu-Becleanu semnează consultația 
„Dezvoltarea gîndirii social-filozofice 
și a concepției umaniste în Țările 
române". La rubrica „Pagini din is

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalâ. Invățămtntul agro
industrial și absolvenții săi : me
canizatorii.

16.30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Hochei : Cehoslovacia — Suedia. 

Transmisiune de la Moscova.
18.30 Din viața plantelor și animalelor.
18,50 Rezultatele tragerii Pronoexpres.
18,55 Tribuna TV.
19,20 tool de seri.
19.30 Telejurnal, a O zi din viata re

publicii.

Teatrul Național ieșean au recitat 
versuri inspirate din războiul pen
tru independență. • SUCEAVA. în 
cadrul fazei de masă a Festivalului 
„Cîntarea României", la Gura Hu
morului a avut loc trecerea în re
vistă a formațiilor de dans tematic 
aparținînd unităților sucevene ale 
industriei ușoare și locale. Specta
colul prezentat cu acest prilej a 
adus pe scenă dansuri tematice 
inspirate din viața și activitatea 
productivă a colectivelor muncito
rești din orașele Suceava, Fălticeni, 
Rădăuți, Cîmpulung Moldovenesc și 
Șiret. La căminul cultural din Su
lița a avut loc ediția a doua a con
cursului județean al recitatorilor 
„Te slăvim, Românie". S-au între
cut în concurs 50 de recitatori care 
activează in cadrul cluburilor, ca
selor de cultură și căminelor cul
turale din județ. • CARAȘ-SEVE- 
RIN. Cineclubul din Oțelul Roșu 
a fost gazda, timp de trei zile, 
a ediției a Xl-a a festivalului 
.Animafilm", manifestare tradiționa
lă pentru acest prestigios nucleu de 
iubitori ai celei de-a șaptea arte. 
La manifestările actualei ediții au 
luat parte peste 40 de cinecluburi 
din țară și au fost prezentate în 
concurs peste 60 de filme. • CON
STANȚA. „Realități ale vieții so
cialiste reflectate în arta cultă și 
de amatori" ’este tema simpozionu
lui organizat de comitetul județean 
pentru cultură și educație socialis
tă și muzeul de artă din localitate, 
în cadrul programului manifestă
rilor Festivalului național al educa
ției politice și culturii socialiste 
„Cîntarea României". Expunerile 
făcute de criticul de artă Gaston 
Cosma și pictorul Ion Sălișteanu au 
fost ilustrate cu diapozitive.

Corespondenții „Scînteii” 

semenea, examinate căile de lărgire 
a cooperării în producție, în cerce
tarea științifică și dezvoltarea tehno
logică.

Lucrările sesiunii, care se desfășoa
ră într-o atmosferă caldă, priete
nească. sînt conduse de președinții ce
lor două părți în comisia mixtă — 
Emil Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, și Mohamed Al- 
Imadi, ministrul economiei și comer
țului exterior din Siria.

rea șî diversificarea conlucrării în 
diferite domenii ale industriei, agri
culturii, științei și tehnicii, oferind 
o bază mai largă pentru concretiza
rea unor obiective de cooperare în 
condiții reciproc avantajoase.

La semnare au participat Mircea 
Zara, ambasadorul țării noastre la 
Maputo, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, conducătorii celor două dele
gații au subliniat importanța lucră
rilor celei de-a doua sesiuni a co
misiei mixte, care reprezintă un 
semnificativ pas înainte în ansamblul 
acțiunilor menite să asigure dezvol
tarea continuu ascendentă a relații
lor româno-mozambicane.

★
La amiază, delegația economică 

mozambicană, condusă de Mario Ma
chungo, ministrul industriei și co
merțului, a părăsit țara noastră.

(Agerpres)

torie" este inserat articolul „Popu
lația traco-geto-dacă și cultura ma
terială și spirituală. Organizarea sta
tală în vremea lui Burebista și De- 
cebal" de Dumitru Berciu. Rubrica 
„Festivalul național «Cintarea Româ
niei-" cuprinde articolul „Activistul 
cultural — un activist politic" de Ion 
Jinga. La rubrica „Știință-învățămint" 
sînt publicate articolele „Sistemul de 
alimentație și cerințele impuse de 
știința nutriției" de Iulian Mincu și 
„Unitatea dintre pregătirea teoretică 
și practică a elevilor" de Emil Bâl- 
deșcu. în continuare revista conține 
rubricile „Viața internațională", „Cu
rente și idei", „Cărți și semnificații", 
„Revista revistelor".

20,00 Reflector.
20.25 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Instigare" — produc
ție a studiourilor italiene. Pre
mieră TV. Regia : Damiano Da- 
mianl. In distribuție : Serglo Fan- 
tont, Belinda Lee, Alberto Lupo, 
Silva Koscina.

22,10 Cințarea României — Festivalul 
creației și hărniciei.

22,50 Telejurnal.
PROGRAMUL II

20,00 Stagiunea camerală bucureșteană.
21,00 Pe teme economice. Pregătiri pen

tru 1977 In industria bucureșteană.
21.20 Telex.
21.25 Desene animate. întllnire cu per

sonajele lui Walt Disney.
21,45 Actualitatea cultural-artistică.
22,15 Dincolo de cumpăna luminii. Re

portaj.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit ușor, 

cerul a fost variabil în regiunile ves
tice și mai mult acoperit in cele su
dice și de răsărit. Izolat, în Moldova 
și nord-vestul Munteniei a nins slab, 
iar în centrul și vestul Olteniei, în pri
ma parte a zilei a burnițat iar după- 
amiază, cu totul izolat, a nins. La 
munte s-au semnalat ceață și chiciură. 
Ceață s-a mai produs. în cursul di
mineții, în cîmpia vestică și pe valea 
superioară a Șiretului. Vîntul a pre
zentat intensificări la munte. Tempera
tura aerului la ora 14 a fost cuprinsă 
între minus 7 grade la Toplița și plus 
11 grade la Odorhei.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 decembrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor, mai ales 
în nordul șl estul țării. Cerul va fi va
riabil. mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații slabe. Vîntul va sufla potrivit, 
cu intensificări de 50—55 km/h în sud- 
vestul țării și între 60—70 km/h la 
munte. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse, ziua, între minus 4 și plus 
6 grade, iar minimele, noaptea, între 
minus 8 și plus 2 grade, local mai 
coborîte în Transilvania și Moldova. în 
București : Vremea se va răci ușor. 
Cerul va fi mai mult noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Temperatura în 
scădere ușoară. Vînt moderat.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință celor inte
resați că la 30 decembrie 1976, ora 
11, va avea loc, la sediul Admi
nistrației centrale ADAS din str. 
Smîrdan nr. 5, sector 4, București, 
tragerea de amortizare lunară a a- 
sigurărilor mixte de viață. Pentru 
ca și polița dv. de asigurare să 
participe la această tragere este 
necesar să achitați primele de asi
gurare la termenele stabilite.

O o SUTĂ DE PIRA
MIDE. Egipt exlstau ,Pinâ 
acum 99 de piramide. Recent, 
un grup de arheologi ceho
slovaci au descoperit și pe cea 
de-a 100-a piramidă, construc
ție de la mijlocul celui de-al 
treilea mileniu l.e.n., situată în 
sudul regiunii Abu-Sir, între 
piramidele de lingă Giseh și 
Sakkara. Dar cea mai importan
tă descoperire a arheologilor ce
hoslovaci este mormîntul Iul 
Ptashapses, fost frizer al pala
tului (dinastia a V-a). ajuns 
pînă la înalte funcții de stat. 
El era căsătorit cu o fiică de 
faraon (secolul al XXV-lea 
l.e.n.). La cițiva zeci de metri 
de mormîntul lui Ptashapses 
s-a descoperit mastabaua (con
strucție funerară subterană în 
formă de trunchi de con) prin
țesei Hekeretnepti, din a V-a 
dinastie — care a oferit indicii 
prețioase despre procedeele de 
construcție ale meșterilor egip
teni.

• SE POATE Șl FĂRĂ 
TELEFON. Cînd taxele pen
tru telefon au cunoscut — cu 
aproape un an in urmă — o 
creștere spectaculoasă de 54 la 
sută, toți cei 40 de abonați ai 
micii localități Hickory Corner, 
din statul Michigan (S.U.A.), au 
renunțat, în semn de protest, la 
abonamentele respective. în fe
lul acesta, ei au descoperit, după 
propriile declarații, că tăcerea 
este, într-adevăr, de aur. Nervii 
nu le mai sînt solicitați de zbîr- 
niitul strident al soneriei ; nici 
unul din cei 40 nu mai sînt în
trerupt! în mijlocul mesei sau 
al unei conversații plăcute : 
persoanele inoportune nu mai 
au cum să-i deranjeze ș.a.m d. 
în caz de urgență, drept „cen
tru de comunicații" servesc cele 
două stații de benzină situate 
în centrul orașului și al căror 
personal și-a luat obligația să 
îndeplinească rolul de curieri. 
Ce-i drept, populația nu este 
prea numeroasă : numai 200 
locuitori.

® AL 10000-LEA 
SPECTACOL. Cunoscuta 
piesă „Cursa de șoareci" a scrii
toarei britanice Agatha Christie 
a înregistrat, vineri, reprezen
tația cu numărul 10 000, toate 
spectacolele desfășurîndu-se fără 
întrerupere din momentul pre
mierei. Este un adevărat record 
înregistrat de o piesă de teatru 
în întreaga lume. Premiera a 
avut loc la 25 noiembrie 1952, 
la teatrul londonez „Ambassa
dors". După 8 862 de reprezen
tații, în martie 1974 s-a produs 
o schimbare, piesa poposind pe 
scena teatrului „St. Martin", 
tot din Londra, unde se joacă 
și in prezent.

• CEAI GALBEN. tn 
Gruzia a fost produs un nou 
sortiment de ceai — așa-numi- 
tul ceai galben — care, preparat 
printr-o, prelucrare specială a 
frunzelor tinere ale acestei 
plante, reunește cele mai bune 
calități ale ceaiului verde și ale 
celui negru. Avînd zone cu o

climă subtropicală, umedă. Gru
zia se bucură de condiții favo
rabile pentru cultivarea ceaiului 
și produce aproximativ 90 la 
sută din recolta sovietică de 
ceai.

o ȘAPTE LACĂTE... 
Pornind de la creșterea îngrijo
rătoare a numărului de spar
geri în Franța, cunoscuta firmă 
„Fichet" a propus un sistem de 
închidere a ușiior cu un meca
nism blindat ce le blochează 
în șapte puncte : trei pe ori
zontală, două pe verticală și 
două la nivelul balamalelor. în
tregul sistem funcționează la 
răsucirea cheii — broasca fiind 
prevăzută cu un cifru special, 
cu 60 de milioane de combina
ții posibile. Mecanismul este 
apărat de un blindaj de oțel. 
Mucaliții se întreabă însă dacă 
o astfel de ușă poate totuși 
oferi o deplină certitudine, în 

condițiile cînd a fost spartă ca
mera blindată a unei bănci ca 
cea de la Nisa — considerată 
printre cele mai sigure din lume.

• STATISTICĂ ÎN
GRIJORĂTOARE. ° 8ta* 
tistică publicată recent de 
„Gazette de Lausanne" relevă că 
în 1973, în Elveția, s-au pierdut 
350 000 de ani-viață datorită 
tabagismului, alcoolismului, su- 
praalimentației. în broșura ..Al
coolismul și alte toxine", edita
tă de Institutul elvețian de pro
filaxie a alcoolismului din 
Lausanne, se arată că, deși con
sumul de alcool s-a mai dimi
nuat ceva în ultimii ani în El
veția, ajungînd in 1945 la 10,54 
litri pe locuitor, el este, totuși, 
dublu față de perioada 1933— 
1970. în același timp, a crescut 
numărul persoanelor care folo
sesc droguri — de la 4 704 in 

1974 la 5 725 în 1975 ; la aceas
ta se adaugă abuzul de medica
mente, sedative sau excitante. 
Situația este socotită îngrijoră
toare de serviciile sanitare.

• LEGENDA REGE
LUI ARTHUR SUB TIRUL 
INVESTIGAȚIILOR ȘTIIN
ȚIFICE. Specialiștii au de
monstrat categoric inconsistența 
uneia din cele mai populare le
gende din Anglia — aceea că 
uriașa masă rotundă păstrată în 
castelul Winchester a fost folo
sită de regele Arthur și cava
lerii săi la fabuloasa Curte a 
Camelotului, Masa, au dovedit 
testele cu aparatură modernă, 
datează din secolul al XIV-lea 
și a aparținut in realitate re
gelui Edward al III-lea. Totuși, 
afirmă Martin Dibble, care a 
condus operațiile de testare 
științifică, regele EdwaYd pare 
să se fi inspirat din legenda re
gelui Arthur atunci cînd a co
mandat această masă.

• FRESCĂ SALVATĂ. 
De sub dărîmăturile Domului 
din Venzone, prăbușit în timpul 
recentului cutremur din regiu
nea Friuli (Italia), pompierii au 
reușit să scoată, cu prețul unor 
eforturi deosebite, o frescă din 
secolul al XIV-lea, avînd o deo
sebită valoare artistică. Fresca, 
în lungime de 5 metri, a fost 
transportată la biserica San 
Francesco, din Udine, unde au și 
început lucrările de restaurare, 
deoarece opera a suferit unele 
avarii. După restaurare se va 
decide dacă fresca să fie readu
să la domul de origine, în ca
zul cînd acesta va fi recon
struit, sau dacă va fi „trans
plantată" in alt loc.

® ÎMPOTRIVA ate- 
ROSCLEROZEI. Ins;i‘ 
tutul de biochimie medicală al 
Universității din Graz (Austria) 
a fost izolată o componentă a 
lipidelor din singe — denumită 
Lp (a) — care joacă un rol 

important în declanșarea atero- 
sclerozei. Cercetătorii austrieci 
presupun că această componen
tă pătrunde în pereții arterelor 
și formează depuneri ce micșo
rează diametrul vaselor. Ei 
consideră că studierea compo
nentei Lp (a) poate duce la 
descoperirea mecanismului ate- 
rosclerozei și, implicit, a meto
delor de combatere a acestei 
maladii.

© APA PE GLOB. 
Producția de apă potabilă va 
trebui să se dubleze pînă în a- 
nul 1990 pentru a asigura con
sumul pe plan mondial, a de
clarat Yahia Abdel Mageed, 
purtător de cuvint al O.N.U. 
După opinia acestuia, sînt nece
sari cel puțin 100 miliard0 do
lari pentru finanțarea acțiuni
lor de irigare a terenurilor a- 
ride, în scopul evitării unor noi 
fenomene de secetă în anumite 
regiuni ale lumii. Ei a subliniat 
însemnătatea cooperării inter
naționale în soluționarea apro
vizionării cu apă.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
Adoptarea unei rezoluții privind aplicarea 

sancțiunilor împotriva Rhodesiei
Adunarea Generală O.N.U. a adop

tat o rezoluție privind aplicarea 
sancțiunilor împotriva Rhodesiei. 
Rezoluția condamnă „guvernele. în 
special regimul sud-african, care 
continuă să colaboreze cu regimul 
ilegal al minorității rasiste din Rho
desia, precum și toate violările sanc
țiunilor obligatorii impuse de Consi
liul de Securitate". Rezoluția recla
mă, de asemenea, o strictă aplicare 
a acestor sancțiuni, în special în 
ceea ce privește activitățile societă
ților, turismul, utilizarea avioanelor 
de transport, emigrarea în Rhodesia 
„și toate acele acte care ar putea să 
confere un aspect de legitimitate re

gimului ilegal". Textul rezoluției 
cere guvernului S.U.A. să abroge 
rapid toate textele de lege care au
torizează importurile de nichel și 
crom din Rhodesia.

★
Comitetul pentru probleme admi

nistrative și bugetare al Adunării 
Generale a adoptat în unanimitate 
propunerea secretarului general, 
Kurt Waldheim, privind transfe
rarea sediilor secretariatelor a patru 
agenții ale O.N.U. de la New York 
la Geneva și Viena. Această opera
țiune urmează să se încheie în anul 
1981.

„Grupul celor 77“ propune reluarea, 
la începutul anului viitor, a actualei sesiuni 

a Adunării Generale
Reprezentanții țărilor membre ale 

„Grupului celor 77“ (care reunește 
cvasitotalitatea țărilor în curs de 
dezvoltare) au cerut prșședintelui 
Adunării Generale a O.N.U., Shirley 
Amerasinghe, ca a 31-a se
siune a adunării să fie reluată „la 
începutul anului 1977“ în vederea 
examinării rezultatelor reuniunii fi
nale a conferinței Nord-Sud de la 
Paris privind cooperarea economică 
internațională.

Cele două probleme care ar urma 
să facă obiectul acestei sesiuni eco
nomice sînt intitulate : „Dezvoltarea 
și cooperarea economică internațio
nală" și „cooperarea economică între 
țările în curs de dezvoltare".

Comunicatul „Grupului celor 77“ 
exprimă decepția țărilor în curs de 
dezvoltare față de „lipsa de progres" 
înregistrată în cadrul conferinței 
Nord-Sud, precum și „absența unui 
răspuns pozitiv" la propunerile a- 
vansate de țările în curs de dezvol
tare. Afirmînd că situația economi
că a acestor țări a continuat să se 
agraveze în tot cursul acestui an, 
„Grupul celor 77“ cere țărilor indus
trializate „să dea dovadă de voință 
politică pentru a se ajunge la pro
grese substanțiale și autentice în 
dialogul Nord-Sud și pentru a găsi 
soluții la gravele și urgentele pro
bleme care privesc țările în curs de 
dezvoltare și economia mondială".

PRIMELE ALEGERI 
GENERALE

IN GU1NEEA-BISSAU
BISSAU 21 (Agerpres). — în pe

rioada 19—29 decembrie, în Guineea- 
Bissau se desfășoară primele alegeri 
generale de la obținerea independen
ței. Ele vor permite reînnoirea diver-- 
selor organisme create de Adunarea 
Națională care, în 1973, a proclamat 
statul Guineea-Bissau. Cei 120 de 
membri ai Adunării Naționale Popu
lare au fost aleși în urma scrutinului 
desfășurat în perioada luptei pentru 
independentă, la sfîrșitul anului 1972, 
în zonele controlate de către Partidul 
African al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.).

Perspectivele reluării 
convorbirilor 

intercomunitare in Cipru 
Declarația președintelui 

Makarios
După cum informează agenția ci

priotă de știri, președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, a declarat că 
este de așteptat ca negocierile inter
comunitare în problema cipriotă, 
suspendate din luna februarie a.c., să 
fie reluate în primele luni ale anului 
viitor. în cadrul unui interviu acor
dat ziarului atenian „Apogevmatini", 
președintele Makarios a precizat că 
secretarul general" al O.N.U., Kurt 
Waldheim, întreprinde consultări în 
vederea pregătirii condițiilor pentru 
reluarea convorbirilor intercomuni
tare în problema Ciprului. Referin- 
du-se la perspectivele acestor trata
tive, șeful statului cipriot a precizat 
că nici un fel de negocieri nu vor 
avea șanse de reușită dacă nu se vor 
face propuneri cuprinzătoare de către 
comunitatea ciprioților turci pentru 
reglementarea problemei.

ORIENTUL APROPIAT
• încheierea convorbirilor egipteano-siriene • întrevederi ale 
secretarului general al O.N.U. cu ambasadorii Egiptului fi 

Israelului • Demisia guvernului israelian
CAIRO. — Președintele Siriei, 

Hafez El Assad, și-a încheiat, marți, 
vizita oficială la Cairo și a părăsit 
Republica Arabă Egipt, îndreptîn- 
du-se spre Damasc.

El a avut convorbiri cu președin
tele egiptean Anwar El Sadat, consa
crate examinării actualei situații din 
Orientul Apropiat, în perspectiva in
tensificării eforturilor pentru găsirea 
unei soluții politice care să conducă 
la instaurarea păcii în această re
giune.

CAIRO. — „Un acord complet a 
intervenit asupra tuturor problemelor 
abordate în cursul convorbirilor ofi
ciale egipteano-siriene", a arătat pre
ședintele Siriei, Hafez El Assăd, ’ în- 
tr-un interviu acordat cotidianului 
„Al Akhbar".

Șeful statului sirian, care se află de 
sîmbătă într-o vizită oficială la Cairo, 
a apreciat convorbirile sale cu pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
ca „foarte constructive". „Ele s-au 
purtat asupra tuturor problemelor cu 
care este confruntată lumea arabă in 
etapa actuală", a conchis Assad.

★
NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 

general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a 
avut, la sediul din New York al Na
țiunilor Unite, întrevederi cu amba

sadorii Egiptului și Israelului. Au 
fost examinate posibilitățile existente 
pentru convocarea Conferinței de 
pace de la Geneva.

★
TEL AVIV. — Primul ministru al 

Israelului. Yitzhak Rabin, a notifi
cat marți Knesseth-ului demisia gu
vernului pe care îl conduce și a ce
rut parlamentului să aprobe orga
nizarea de alegeri anticipate — infor
mează agenția Associated Press. A- 
ceeași sursă adaugă că scrutinul ar 
urma să aibă loc la jumătatea lunii 
mai 1977, cu circa cinci luni înainte 
de termenul constituțional.

Agenția U.P.I. adaugă că în pe
rioada următoare este de așteptat ca 
premierul Rabin să fie însărcinat să 
conducă treburile curente ale țării. 
Acesta a declarat că, după demisie, 
„guvernul va continua să acționeze 
în concordanță cu politica și deci
ziile sale anterioare". „Informațiile 
și speculațiile despre așa-numitele 
schimbări în politica guvernului is
raelian — a spus premierul — nu au 
nici un temei".

Pe de altă parte, liderul grupării 
de opoziție „Likud", Menachem Be
gin, a cerut oficial să i se acorde po
sibilitatea de a forma un guvern pro
vizoriu care să administreze trebu
rile țării.

Situația din Liban
BEIRUT 21 (Agerpres). — Marți, 

Informează agențiile France Presse 
și U.P.I., în sudul Beirutului s-au 
înregistrat incidente între membri' ai 
organizațiilor palestinene „Al Saika" 
și „Frontul refuzului".

Un comunicat difuzat de radio 
Beirut anunță că incidentele au în
cetat în urma intervenției Forțelor 
arabe de menținere a păcii dislocate

în Liban în conformitate cu hotărî- 
rile conferințelor arabe la nivel înalt 
de la Riad și Cairo.

Această intervenție a Forțelor ara
be de menținere a păcii, consideră 
observatorii — citați de agenția 
France Presse — constituie cea mai 
importantă acțiune a acestora, de la 
încetarea luptelor în Liban, la ju
mătatea lunii noiembrie.

Ravagiile foametei pe glob
• Fiecare al patrulea locuitor al globului suferă de subnutriție • 12 000 

de oameni mor zilnic de foame

Profesorul american 
Jean Mayer, reputat 
specialist in problemele 
alimentației, a lansat 
luni un apel la „con
știința umană si res
ponsabilitatea țărilor bo
gate", finind seama de 
proporțiile îngrijorătoa
re pe care le-a luat 
foametea în lume, si in 
primul rind in țările 
sărace.

Deși recoltele din acest 
an au fost mai mari 
ca de obicei, (producția 
de cereale a sporit in 
1976 cu 8 la sută față 
de 1975), situația ali
mentară mondială con
tinuă să rămină o pre
ocupare centrală. Spe

cialistul american a ară
tat că din cele 4 mi
liarde de oameni, cit 
reprezintă populația glo
bului, aproape un mi
liard sînt pradă sub
nutriției. Foametea se
ceră zilnic 12 000 de vieți 
omenești. Peste 10 mi
lioane de copii sînt pe 
punctul de a cădea vic
timă foametei, iar 400 
milioane de adulți se 
află la limita extremă a 
inaniției. Problemele a- 
limentare mondiale tind 
să se agraveze și mai 
mult, dacă se are in 
vedere că Zilnic se a- 
dăugă 65 milioane de 
poi guri care trebuie 
hrănite.

Faptul că milioane de 
oameni din țările sărace 
mor de foame, in timp 
ce munți de alimente 
se acumulează in țările 
bogate, constituie, după 
opinia profesorului Ma
yer, „o suprema injus
tele a civilizației mo
derne", o „sfidare la a- 
dresa existentei si dem
nității umane". El con
sideră că actuala situa
ție critică nu poate fi 
depășită decit prin dez
voltarea agriculturii ță
rilor sărace, obiectiv la 
realizarea căruia statele 
bogate trebuie să-si 
aducă o importantă con
tribuție, sporind aju
torul tehnic si știin
țific.

Extinderea șomajului 
în Piața comună

Statisticile publicate luni la 
Bruxelles de serviciile Comisiei 
C.E.E. notează o tendință de 
înrăutățire a situației pe piața 
forței de muncă din țările Co
munității economice (vest)-eu- 
ropene, relatează agenția 
A.N.S.A. Creșterea șomajului 
este deosebit de puternică în 
Danemarca și in Belgia.

în Italia, precizează agenția, 
în luna septembrie se înregistrau 
1 198 673 de șomeri, adică 6,1 la 
sută din populația activă, față 
de 1119 211 în luna precedentă.

în Marea Britanie s-au sem
nalat în decembrie 1 330 000 șo
meri, față de o medie de 
1 169 000 în 1975. în R.F. Ger
mania numărul șomerilor a 
crescut de la 943 696, în octom
brie, la 984 699 în noiembrie, in 
Franța — de la 955 352, în sep
tembrie, la 1 025 346 în no
iembrie.

FOTO-ACTUALITA TE

Beirut. Se lucreazd intens la degajarea căilor centrale de circulație ale 
capitalei libaneze. O imagine simbolică pentru eforturile de reconstrucție 

a țării devastate de război

Un protocol de colabo
rare în domeniul sănătății 
între ministerele de resort din Româ
nia și Egipt a fost semnat la Cairo.

P.C. din Venezuela 8 adre* 
sat forțelor progresiste ale tării ape
lul de a crea un front electoral unic 
pentru alegerile generale ce urmează 
să aibă loc în anul 1978. în document 
se apreciază că un asemenea front 
va contribui la unirea forțelor tutu
ror organizațiilor politice de stînga, 
acestea urmînd să se prezinte în ale
geri cu un program comun și un 
candidat unic la postul de președinte.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, l-a primit 
la Națiunile Unite pe ambasadorul 
Ivor Richard, președintele Conferin
ței de Ia Geneva asupra viitorului 
constituțional al Rhodesiei. Cu acest 
prilej, au fost abordate unele as
pecte ale situației din Africa aus
trală.

agențiile de presă transmit:

încheierea vizitei delegației de partid 
și guvernamentale române in R. P. Chineză

PEKIN 21 (Agerpres). — Delega
ția de partid și guvernamentală ro
mână, compusă din tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Sîrbu, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Alexandru Mărgăritescu, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și-a încheiat 
vizita în R. P. Chineză.

La plecarea din Pekin delegația a 
fost condusă la aeroport de tovarășii 
Li Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice
premier al Consiliului de Stat, Ken 
Piao, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez, Yu Gian, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, alte cadre de răspundere da 
partid și de stat.

Au fost prezențl Nicolae Gavri- 
lescu, ambasadorul României, mem
bri ai ambasadei române la Pekin.

Delegația de partid și guverna
mentală română, însoțită de Yu 
Gian, adjunct al ministrului aface
rilor externe a efectuat, în ultimele 
zile ale șederii în China, o vizită în 
provincia Canton și în orașul Șanhai.

La Canton delegația s-a întîlnit cu 
reprezentanți ai conducerii comitete
lor provincial și municipal Canton 
ale P.C. Chinez și ai comitetelor 
revoluționar provincial șl al munici
piului Canton.

La Șanhai. membrii delegației ro
mâne s-au întîlnit cu tovarășii Su

Cen-hua, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Șanhai al P.C. Chinez, pre
ședinte al Comitetului revoluționar 
municipal. Ni Ci-fu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, al doilea secretar al 
Comitetului revoluționar municipal 
Șanhai al P.C. Chinez, prim-vice- 
președinte al Comitetului revoluțio
nar municipal, alte cadre de condu
cere de partid și de stat.

Primită pretutindeni cu multă căl
dură și prietenie, delegația a vizitat 
obiective industriale din metalurgie, 
construcții de mașini, construcții na
vale, mecanică fină, electrotehnică, 
electronică, obiective agricole, o co
mună populară, locuri și monumente 
istorice legate de crearea și de acti
vitatea revoluționară a Partidului 
Comunist Chinez. A fost vizitată, de 
asemenea, Expoziția industrială per
manentă a orașului Șanhai, sinteză a 
realizărilor obținute în principalele 
ramuri industriale de către munci
torii și tehnicienii acestui oraș.

Reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat, populația, oamenii 
muncii din unitățile vizitate au ex
primat satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare, au 
transmis Partidului Comunist Roi- 
mân, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, întregului 
popor român sentimentele de soli
daritate revoluționară și prietenie 
militantă ale P.C. Chinez și poporu
lui chinez, cele mai calde urări de 
succes în construcția socialistă.

REUNIUNEA A.I.E. DE LA PARIS

Tarile industrializate occidentale examinează 
repercusiunile majorării prețurilor la petrol

Convorbiri economico 
bulgaro—grecești au avut 100 
la Sofia, în scopul extinderii comer
țului și cooperării economice bilate
rale. Au fost discutate, de asemenea, 
probleme referitoare la interconecta
rea sistemelor energetice ale Bulga
riei și Greciei, precum și utilizarea 
mai rațională a porturilor celor două 
țări, informează agenția B.T.A.

Partidul Republican Ita
lian, condus de Ugo la Malta, a 
propus organizarea unei discuții în
tre guvern și principalele partide po
litice asupra problemelor economice 
ale țării. Propunerea face obiectul 
unui editorial publicat de către orga
nul acestui partid „La voce republi
cana", in care se afirmă că o aseme

nea dezbatere este necesară pentru 
„clarificarea pozițiilor asupra proble
melor economice", ținînd cont de „a- 
gravarea situației în Italia" și de 
dezacordurile existente în legătură cu 
o serie de probleme economice ale 
țării.

La Pskin au avut 'oc convoi>- 
biri între Li Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Ibrahim Mohamed Al Ha- 
madi, președintele Consiliului Co
mandamentului al Republicii Arabe 
Yemen, informează agenția China 
Nouă.

Asociația de prietenie Japo- 
nia-România a organizat o sea
ră culturală dedicată Zilei Repu
blicii. Au rostit cuvlntărî, cu 
această ocazie, președintele aso
ciației, T; Shimura, și ambasa
dorul României la Tokio. Nico- 
lae Finanța. Grupurile de dan
suri ale universităților Keio și 
Tokio au interpretat o suită de 
dansuri populare românești. 
Ziaristul T. Matsuo a prezentat 
impresii de călătorie din Româ
nia.

Primul ministru al Spa- 
jtjgj Adolfo Suarez, a declarat că 
guvernul pe care îl conduce este de 
acord ca limba catalană să devină 
limbă oficială, alături de spaniolă, în 
cele patru provincii din Catalonia. 
Șeful guvernului a făcut această de
clarație cu prilejul unei vizite efec
tuate în Catalonia — informează 
agenția U.P.I.

In cadrul dialogului cu 
liderii partidelor reprezen
tate în parlament, pre?edintele 
Portugaliei, Ramalho Eanes, a pri
mit marți pe secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez, Al
varo Cunhal. Intr-o declarație făcută 
la încheierea convorbirii. Alvaro 
Cunhal a evidențiat că preocupările 
majore ale partidului, în etapa ac
tuală de dezvoltare a țării, sînt pro
blemele economice, financiare și ale 
reformei agrare.

Demisie. Reginald Prentice,

Imagini-simbol ale Siriei contemporane
Damascul de astăzi înfățișează vi

zitatorului chipul unui oraș dominat 
de vaste și profunde transformări 
înnoitoare. Șantierele își etalează 
pretutindeni complicata geometrie : 
în plin centrul orașului, unde largi 
zone sînt demolate pentru a face loc 
străzilor și edificiilor moderne — 
așa cum este Hamra, arteră în în
tregime nouă, cu blocuri de locuin
țe confortabile și magazine spațioa
se la parter — ca și de jur împre
jurul său, unde se ridică un adevă
rat brîu de cartiere de locuințe.

Imaginea șantierelor, a schelelor, 
avea să ne fie însoțitor cvasiperma- 
nent pe întreg cuprinsul Siriei, în 
vizita întreprinsă nu de mult în a- 
ceastă țară prietenă. Se poate spune 
cu deplin temei că șantierul a de
venit imaginea-simbol a Siriei con
temporane. Se construiește și la 
Homs, și la Alep, la Raqa, precum 
și la Banias sau la Tartous, în va
lea Eufratului, ca și în bazinul aflu
enților săi, Balikh și Khabour — in 
nord ca și în sud, în vest, pe țăr
mul intens populat al Mării Medite- 
rane, ca și în zonele deșertice din 
estul țării. Pretutindeni, noul este 
cartea de vizită cu care sirienii, pe 
bună dreptate, se mîndresc. Actuala 
efervescență construcfîvă, ritmurile 
înnoirii pe meleagurile siriene apar 
cu atît mai impresionante în ochii 
vizitatorului străin, cu cît persisten
ța focarului de încordare și conflict 
din zona Orientului Mijlociu impune 
și acestei țări alocarea unor consi
derabile fonduri cu destinație mili
tară.

Cu toate acestea, poporul sirian 
nu se dă în lături de la nici un efort 
pentru progresul tării sale. Această 
stare de spirit am regăsit-o suges
tiv exprimată în versurile cîntecului, 
scump inimii fiecărui sirian, „Souria 
ya habibati" (Siria’— dragostea mea), 
pe care le-am auzit intonate în zi
lele vizitei noastre de zeci și zeci de 
ori. de mari mulțimi de oameni — 
în fabrici și uzine, în piețele publi

ce, ca și în lăcașurile cultural-artiș- 
tice ; un cîntec-poem, un cîntec-fla- 
cără.

Eforturile constante ale poporului 
își arată din plin roadele. Cîteva ci
fre ni se par semnificative în acest 
sens : în perioada 1971—1975, în ciu
da distrugerilor provocate de războ
iul din 1973, venitul național a cres
cut de 2,6 ori — producția industri
ală de 2,8 ori, i?.r producția agricolă 
de circa 1,4 ori. Cincinalul actual dă 
un și mai puternic impuls dezvoltă
rii întregii economii. „Cele aproape 
70 de miliarde lire, cît totalizează

însemnări de călătorie

programul de investiții — ni s-a re
latat într-o discuție — vor fi desti
nate cu precădere dezvoltării ramu
rilor industriale cu rol hotăritor pen
tru progresul accelerat al țării — e- 
nergetica, construcțiile' de mașini, 
petrochimia, industria petrolieră, in
dustria materialelor de construcții". 
Evident, toate aceste proiecte vor 
duce la întărirea sectorului de stat, 
căruia în prezent îi revin peste trei 
sferturi din producția industrială și 
peste 80 la sută din comerțul exte
rior.

Pentru vizitatorul român reprezin
tă un motiv de bucurie constatarea 
că, printre obiectivele de seamă ale 
actualului cincinal se află o serie de 
unități industriale ce se realizează 
în cooperare cu țara noastră. In 
frunte se înscrie marea rafinărie de 
la Banias, prevăzută să prelucreze 
anual 6 milioane tone de țiței ; a- 
cestui important obiectiv i se adaugă 
uzina de. tnplusuperfosfați de la 
Homs, linia de asamblare a tractoa
relor de 45 C.P. de la Alep, comple
xul de irigații de la Raqa, prospec
țiunile geologice de la Hassake și 
Deir-ez-Zor și altele.

Dialogurile purtate cu prilejul vi
zitei întreprinse in qceastă țară 
ne-au evidențiat, fără excepție, înal
ta apreciere de care se bucură în 
cercurile opiniei publice colaborarea 
cu România, în cele mai diferite 
domenii — expresie a sentimentelor 
de simpatie și solidaritate militantă 
statornicite intre cele două țări și 
popoare. „Cînd vorbim de o țară 
prietenă, ne gindim, în primul rind, 
la România" — aceste cuvinte ale 
ministrului sirian al informațiilor, 
Ahmad Iskandar Ahmad, exprimă 
mai bine ca orice altceva sentimen
tele manifestate de poporul sirian 
față de țara noastră. In discuțiile cu 
numeroase personalități siriene, in
terlocutorii au exprimat o înaltă 
prețuire față de poziția principială, 
fermă și consecventă a țării noastre 
in vederea stabilirii' unei păci juste 
și durabile în Orientul Apropiat, față 
de activitatea laborioasă depusă de 
președintele României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
reglementarea acestei probleme in
ternaționale atît de acute. Ne-am 
dat seama din cuvintele lor calde că 
stăruie și azi, puternic gravat în me
moria multor sirieni, ecoul vizitelor 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe pămîntul Siriei, în anii 
1974 și 1975, al convorbirilor purtate 
cu președintele Hafez El-Assad, la 
Damasc ca și la • București — mo
mente de însemnătate cu adevărat 
istorică pentru extinderea amplă și 
continuă a legăturilor de trainică 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist.

Numeroase fapte ne-au demonstrat 
că, beneficiind de asemenea temelii, 
relațiile atît de rodnice româno-si- 
riene au asigurate toate condițiile 
pentru a se dezvolta continuu, co
respunzător intereselor ambelor po
poare, cauzei păcii, progresului și în
țelegerii internaționale.

Ioan ERHAN

ministrul britanic al ajutorului pen
tru dezvoltare, și-a prezentat marți 
demisia, în urma unui dezacord cu 
guvernul și Partidul Laburist. El a 
declarat, într-o conferință de pre
să. că a adoptat această hotârîre în
deosebi pentru a-și exprima opozi
ția față de reducerile impuse buge
tului ministerului său, în cadrul di
minuării generale a cheltuielilor pu
blice.

Primul ministru al Portu
guliei, Mari0 Soares, a părăsit
marți Rio de Janeiro, încheindu-și vi
zita de o săptămînă efectuată în Bra
zilia.

New Yorkul 
sub amenințarea crizei 

iinanciare
Orașul New York nu mai 

poate aștepta alt ajutor din 
partea guvernului federal în în
cercarea sa de a evita falimen
tul financiar și trebuie ca, pînă 
în 1978, să-și echilibreze buge
tul, a declarat ministrul de fi
nanțe al S.U.A., William Simon, 
însărcinat să supravegheze mo
dul de aplicare a programului 
de împrumut de 2,3 miliarde 
dolari acordat de guvernul fe
deral municipalității New York- 
ului. Ca o precondiție a acordă
rii acestui împrumut, municipa
litatea trebuie să facă mari re
duceri de cheltuieli, prin des
ființarea a 75 000 locuri de mun
că, înghețarea salariilor anga- 
jaților municipali, închiderea 
unor spitale și restructurarea 
unor vărsăminte către fondurile 
de pensii.

21 (Agerpres). — Comite
tul director al Agenției Internatio
nale pentru Energie (A.I.E.), grupind 
principalele țări industrializate occi
dentale, cu excepția Franței, s-a în
trunit la Paris pentru a examina re
percusiunile hotăririlor O.P.E.C. de 
majorare a prețurilor la petrol.

După cum se știe, la conferința 
ministerială a O.P.E.C., desfășurată 
săptămînă trecută la Doha, 11 țări 
membre au hotărît majorarea pre
țurilor la petrol cu 10 la sută, înce- 
pind de la 1 ianuarie 1977, și cu 
încă 5 la sută de la 1 iulie, același 
an, în timp ce alte două țări mem
bre — Arabia Saudită și Emiratele 
Arabe. Unite — au anunțat o creș
tere de numai 5 la sută pe ansam
blul anului viitor. Experții A.I.E. nu 
se așteaptă la repercusiuni imediate, 
dar prevăd, în orice caz. o încetinire

Măsuri preconizate de 
politicii

Miniștrii energiei ai țărilor C.E.E., 
reuniți marți la Bruxelles, au între
prins un prim pas în direcția creării 
unui sistem comun de apărare îm
potriva unui posibil embargo petro
lier sau a altor restricții de aprovi
zionare cu acest produs. Ei' au că
zut de acord, în principiu, după 
cum anunță agenția Reuter, să 
autorizeze, individual, statele mem
bre să interzică exporturile de pe
trol către partenerii lor în caz de 
urgență, dacă livrările din partea 
țărilor producătoare se reduc brusc. 
Statele membre pot acționa separat 
timp de pînă Ia 10 zile, dar apoi 
măsurile lor trebuie să fie supuse 
aprobării Consiliului ministerial al 
comunității. De asemenea, consiliul 
poate decide o acțiune în numele 
întregii comunități, constînd în îm
părțirea petrolului disponibil între 
cele nouă țări membre.

A doua etapă a mecanismului de 
apărare va consta într-o reducere 
comună a consumului de petrol de 
către toate cele nouă țări membre,

sensibilă a importurilor de petrol 
din țările O.P.E.C. in prima jumă
tate a anului viitor. Se consideră că 
această încetinire se datorează mai 
ales stocurilor făcute în prealabil, 
în previziunea creșterii prețurilor.

★
Intr-un interviu acordat posturilor 

de radioteleviziune iraniene, direc
torul secției de relații externe a 
Companiei Naționale Iraniene a Pe
trolului (N.I.O.C.); Parviz Mina, a 
respins categoric afirmațiile unor 
cercuri occidentale cum că la origi
nea inflației din țările industriali
zate s-ar afla creșterea prețurilor 
petrolului. El a subliniat că inflația 
datează dinainte de ridicarea prețu
rilor petrolului în 1973 și își are 
sursa în mecanismul intern al eco- 

t nomiilor occidentale.

țările C.E.E. în domeniul 
energetice

dar se crede că această acțiune ar 
putea fi, ca de obicei, blocată de 
Italia, care este mai dependentă de- 
cît orice altă țară a C.E.E. de pe
trolul importat.

Șeful Comisiei pentru energie, 
Henry Simonet, a afirmat în cadrul 
reuniunii că acest acord limitat este 
primul pas în direcția unei politici 
care ar fi trebuit pusă în aplicare 
acum trei ani, după criza energetică 
și creșterea de patru ori a prețuim- 
la petrol.

Ministrul britanic al energiei, An
thony Benn, a cerut din nou miniștri
lor să accepte un plafon de minimum 
7 dolari per baril la petrolul impor
tat, pentru a apăra investițiile pro
prii ale C.E.E. El a apreciat că un 
plafon al prețului este necesar dacă 
comunitatea dorește să reducă de
pendența sa de importuri, adăugind 
că viabilitatea terenurilor petrolifere 
din Marea Nordului va depinde de 
măsura în care vor exista suficiente 
garanții pentru investițiile întreprin
se.

r F- g. Coaliția guvernamentală 
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Egiptul și U.R.S.S.au sem- 
nat luni două contracte în valoare de 
circa două milioane și respectiv 
290 000 de lire. în virtutea cărora 
U.R.S.S. va aproviziona complexul e- 
giptean de aluminiu „Haga Hamadi" 
cu minereu de fier și va furniza pro
iectele tehnice pentru fabricarea u- 
nor piese de schimb — anunță a- 
genția M.E.N.

Grevă. Treizeci de persoane
din Bilbao au declarat duminică o 
grevă a foamei, reclamînd o amnis
tiere a tuturor deținuților politici din 
Spania. Greviștii și-au anunțat hotă- 
rîrea de a continua acțiunea lor pînă 
ce autoritățile le vor satisface reven
dicarea.

Din culisele Mafiei
Cunoscutul scriitor ita

lian Michele Pantaleone, 
urmărit în justiție pen
tru afirmațiile sale po
trivit cărora ar exista 
o legătură între Mafie și 
parlamentarul demo- 
crat-creștin Giovanni 
Gioia, a fost absolvit de 
această acuzație și achi
tat de Tribunalul din

★
O vastă rețea a Ma

fiei, a cărei activitate 
cuprinde aproape intreg 
teritoriul Statelor Unite, 
a fost descoperită de că
tre autoritățile america
ne. relevă ziarul „New 
York Times". Potrivit 
cotidianului, organiza
ția acționa in rindul oa
menilor de afaceri. Ma
fia preluind controlul

Torino, după un proces 
care a durat patru ani. 
După publicarea a două 
lucrări de circulație — 
„Mafia și politica" și 
„Antimafia, o ocazie ra
tată" — împotriva au
torului italian au fost 
formulate mai multe 
plîngeri. Dar apărătorii 
autorului au susținut, cu 

total asupra anumitor 
societăți. Sute de per
soane ar fi implicate in 
această organizație, care 
ar acționa prin interme
diul principalei familii 
a Mafiei newyorkeze, 
cea aparținind marelui 
„Boss" recent decedat, 
Carlo Gambino. Se apre
ciază a fi una dintre

probe, că acuzațiile con
ținute în cele două cărți 
publicate de Pantaleone 
se bazează pe conclu
ziile Comisiei parlamen
tare pentru cercetarea 
activității Mafiei și pe 
datele din procesele 
verbale ale carabinieri
lor din regiunea Pa
lermo.

★
cele mai vaste acțiuni 
de infracțiune economică 
descoperite vreodată.

Existența acestei or
ganizații a fost descope
rită de către polițiștii 
din sase state din Ves
tul S.U.A. (Arizona, Ca
lifornia, Colorado. Ne
vada, New Mexico si 
Utah).

Săptămînă trecută, în 
R. F. Germania a în
ceput o nouă legisla
tură parlamentară ca 
urmare a alegerilor 
din luna octombrie a 
acestui an. Așa cum 
era de așteptat, a fost 
reeditată coaliția gu
vernamentală P.S.D.- 
P.L.D., Bundestagul 
confirmîndu-1 în func
ția de cancelar pe 
Helmut Schmidt. Spre 
deosebire de vechiul 
parlament, coaliția gu
vernamentală nu mai 
deține o majoritate 
confortabilă ; la rindul 
ei, opoziția U.C.D. — 
U.C.S., deși cu un nu
măr sporit de manda
te, se prezintă totuși 
slăbită, după ce cu 
greu a evitat o scin
dare.

Activitatea parla
mentară a debutat cu 
prezentarea declarației 
guvernamentale în care 
cancelarul Schmidt a 
fixat obiective politice 
imediate și de per
spectivă ale noului ca
binet. Pe prim plan 
s-au aflat probleme 
de politică economică, 
financiară și socială. 
Declarația a inventa
riat o serie de dificul
tăți cu care este con
fruntată în prezent 
R. F. Germania și mo
dalitățile pe care le 
are în vedere guver
nul pentru depășirea 
lor. Drept obiectiv 
principal au fost defi
nite „restabilirea și a- 
sigurarea folosirii in
tegrale a forței de 
muncă". Deși R.F.G. a 
fost mai puțin afecta
tă de fenomenele de 
criză decit alte țări 
occidentale, totuși, po
trivit datelor oficiale, 
numărul șomerilor de
pășește 1 milion. Ca 
urmare, cancelarul a

adresat un apel fac
torilor de răspundere 
din economie de a 
se crea mai multe 
locuri de muncă. în 
același timp, can
celarul Schmidt a re
liefat influenta pe 
care o are asupra eco
nomiei țării situația e- 
conomică mondială, 
care continuă să fie 
caracterizată „printr-o 
serioasă doză de ne
siguranță", ceea ce, 
pe planul intern al 
R.F.G., se traduce prin 
menținerea unor ten
dințe inflaționiste, deși 
la un nivel mai redus 
decit în alte țări ca
pitaliste.

In domeniul politicii 
externe, declarația s-a 
pronunțat pentru con
tinuarea politicii de 
colaborare internațio
nală inițiată de Willy 
Brandt, pentru parti
ciparea R.F.G. Ia noi 
acțiuni în vederea 
„înlăturării confruntă
rii militare în Europa, 
pentru destinderea re
lațiilor Est-Vest" — 
inclusiv pentru dez
voltarea raporturilor 
între cele două state 
germane, subliniind că 
volumul schimburilor 
comerciale cu R.D.G. 
a întrecut, în acest an, 
8 miliarde de mărci.

Comentînd progra
mul de guvernămint 
prezentat de coaliția 
social-democrată — li
berală, presa și ob
servatorii scenei poli
tice vest-germane con
sideră că înfăptuirea 
sa va avea de întîmoi- 
nat unele greutăți. In
tr-adevăr, legiferarea 
măsurilor preconizate 
va trebui să treacă și 
prin Bundesrat, unde 
opoziția, alcătuită din 
Uniunea crfeștin-demo-

crată și Uniunea creș- 
tin-socială, deține ma
joritatea, avînd astfel 
posibilitatea să tergi
verseze aplicarea unor 
legi aprobate de Bun
destag. De altfel, se 
știe că Franz-Iosef 
Strauss, lider al gru
pării creștin-sociale și 
exponent al cercurilor 
care se situează pe po
zițiile cele mai conser
vatoare, a cerut par
tenerilor săi creștin- 
democrați adoptarea 
unei opoziții nete față 
de actuala coaliție gu
vernamentală drept 
condiție a refacerii u- 
nității de acțiune — 
pe care a periclitat-o 
serios la un moment 
dat, prin intenția sa 
de a-și crea un grup 
parlamentar separat în 
Bundestag și de a 
nu-și mai limita acti
vitatea la un singur 
land, Bavaria. Dînd 
de înțeles că dacă nu 
i se va satisface aceas
tă cerință își va re
considera din nou po
ziția, Strauss a intro
dus, astfel, unele ele
mente de incertitudine 
în situația politică.

Pe de altă parte, in 
două landuri. Saxonia 
inferioară și Saar, s-a 
conturat posibilitatea 
unei răsturnări a ra
porturilor tradiționale 
de forțe, prin despărți
rea liber-democraților 
de social-democrați și 
crearea unor coaliții 
noi, cu creștin-demo- 
crații. Sînt evoluții 
care, așa cum aprecia
ză presa vest-germană, 
fac ca noua legislatură 
parlamentară să se 
desfășoare sub semnul 
anumitor impondera
bile.

C. VARVARA
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