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Străduință și bună organizare 
pentru grăbirea montării 

utilajelor tehnologice
interioare cerute de creșterea ener
gică a ritmului de montaj.

Evidențiind și apreciind . la justa 
ei valoare strînsa conlucrare dintre 
montori. constructori și beneficiari, 
exigențele care au caracterizat-o, se 
cuvine relevat că, într-o măsură la 
fel de importantă, și-au făcut sim
țite efectele deosebit de pozitive 
asupra evoluției rapide a lucrărilor, 
pe multe șantiere, spiritul de iniția
tivă, înalta capacitate de acțiune și 
mobilizare a lucrătorilor, demon

Cea mal importantă cerință cu 
care se confruntă la această oră» șan
tierele de investiții constă în inten
sificarea prin toate mijloacele a rit
mului de montaj tehnologic. în 
aceste zile, de eforturile stăruitoare 
'și susținute ale constructorilor, și în 
primul rind ale montorilor. depind, 
într-o măsură hotărîtoare, racordarea 
neîntirziată la circuitul economiei a 
zeci de noi capacități industriale și 
agrozootehnice. La numeroase dintre 
aceste investiții, comparînd stadiile 
fizice atinse la lucrările de 
construcții și montaj cu pre
vederile din graficele de e- 
xecuție, se desprinde limpede 
că respectarea termenelor de 
finalizare a acestora este con
diționată strict de încheierea 

,.ci| maximă rapiditate a mon
tajului, efectuarea riguroasă a

■ jrobelor și punerea grabnică in sta
re de perfectă funcționare a mași
nilor și utilajelor tehnologice.

Din analizele efectuate recent pe 
șantierele cu scadență apropiată re
zultă că, în multe situații, montorii 
sînt bine pregătiți in ce privește asi
gurarea efectivelor de lucrători și 
utilajelor de execuție. îndeosebi pe 
șantierele Trustului de montaj pen
tru utilaje chimice din București au 
fost luate din timp măsuri pentru 
buna organizare și realizarea cu 
înaltă ritmicitate a lucrărilor, pen
tru procurarea de materiale specifice 
și definitivarea metodelor de execu
ția rapidă la acest gen de lucrări. 
De; asemenea, la noile capacități de 
la combinatele chimice din Tîr- 
gu Mureș și Făgăraș, pe platfor
mele metalurgice din Galați și Tîr- 
goviște, pe șantierele întreprinderii 
textile din Pucioasa, viitoarei turnă
torii din Vlăhița, Filaturii de bum
bac din Huși ș.a., pregătirile pen
tru desfășurarea lucrului pe timpul 
iernii — la care au participat activ 
constructorii șl beneficiarii de in
vestiții — au fost terminate, iar 
acum sînt create fronturile de lucru

strate in permanență de organiza
țiile de partid respective, de comu
niștii de pe șantiere. Acesta este de 
altfel și suportul garanției că efor
turile constructorilor și montorilor 
care acționează pe șantierele noilor 
capacități și instalații de la Combi
natul siderurgic Galați, Fabrica de 
zahăr din Urziceni, întreprinderea 
de articole tehnice din cauciuc din 
Tîrgu Jiu, de la Combinatul petro
chimic din Teleajen ș.a. vor fi rod
nice, încununate de succes deplin.

Insistăm asupra acestor, aspecte, 
deoarece acum, mai mult ca oricînd, 
sînt necesare mobilizarea și con
centrarea la maximum a tuturor 
forțelor, a întregului potențial uman 
și tehnic de care dispun colectivele 
de constructori și montori. Pe unele 
șantiere, ca, de pildă, cele ale noilor 
capacități de la întreprinderea de 
țevi din Roman, combinatele chimice 
de la Rîmnicu Vîlcea și Pitești, în
treprinderea mecanică „Nicolina" din 
Iași, Fabrica de tricotaje tip lînă din 
Bacău, întreprinderea metalurgică din 
Aiud. întreprinderea de confecții din 
Reșița ș.a., recuperarea unor rămîneri 
în urmă la lucrările de construcții
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„Am sarcina
sâ găsesc

I
I

un• •• Moș Gerilâ!" I> ' " " •
îmi telefonează un maistru (am scris despre dinsul, 

ne știm) și-mi propune să facem puțin haz de ne
caz : tocmai acum, cind are o groază de treburi, sin
dicatul i-a dat sarcină să facă rost de un Moș Gerilă... 
Ar fi vorba de un actor, care să vină la întreprindere 
cu tot echipamentul — in afară de sac și cadouri. Chiar 
așa, sarcină ? Cam așa ar veni, intrucit se știe că el 
merge des la teatru, ia autografe de la actori — de 
fapt s-a lăudat cu autografele și de-aici i s-a tras. 
Sarcina e sarcină, nu mai încap discuții, trebuie să 
aducă un Moș Gerilă — aș putea să-l ajut? Mai e și 
altceva la mijloc: soția lui, băiatul și nora lucrează 
in întreprindere ; vor și ei un Moș Gerilă mai acă
tării ; nepotul, evidențiat la grădiniță pentru talentele 
sale de recitator, solist etc., va fi și el prezent la fes
tivitate. „Acum, totul depinde de mine!" <— mi-a mai 
zis omul și am priceput că sarcina primită ii dă mare 
bătaie de cap. Cu celelalte, privind producția, se 
descurcă mult mai ușor. „Vă fac rugămintea și din

[PICĂTURA DE CERNEALĂț
partea lui Sabău, e și el cu nevasta aici, o s-aducă 
și fetița...". Sabău — sudor electric, soția — sculer-rec- 
tificator. Vine și Trăznea. cu băiatul, pe care-l învață 
chiar el strungărla. Pentru ei și-atiția alții, un Moș 
Gerilă bine echipat și isteț nevoie mare. Un Moș Ge
rilă pentru copii, dar să fie și pe placul părinților; 
ei. părinții, or să se-amuze mai tare și-or să-l comen
teze mai cu sirg.

La sfirșit de an, 'odată cu sosirea lui Moș Gerilă 
eare-mparte daruri și povețe, porțile tuturor întreprin
derilor noastre se deschid și pentru familiile muncito
rilor — soții, soți, copii mai mici ’ “
Cei de-o șchioapă vor să știe 
Gerilă „adevărat". Dacă li se 
și „bătrinului" nu-i cade barba 
ții — ei cred... Ceilalți, trecuți 
unele îndoieli in privința autenticității.

și mai mari, nepoți, 
dacă este un Moș 
spune că este — 

in timpul festivită- 
de grădiniță. au 

____ ____ _____ r_ _____Cit despre 
părinți, ei nu mai au nici o îndoială. însă clipa aceea, 
cind apare Moșiți, este senină, de neuitat, pentru toți, 
și mici, și mari. Am spus: porțile întreprinderilor se 
deschid pentru familii... Cu precizarea : multe familii 
se află acolo, in întreprindere ; tatăl și băiatul sau 
băieții ; tatăl, mama și băiatul sau fata... Am scris, 
mai de mult: în fiecare dimineață. Constantin Chiriac 
face drumul spre uzină împreună cu fiică-sa. Și-am 
primit următoarea observație : l-ați numit doar pe. 
Chiriac, insă aici, la ..Electrotehnica", lucrează multe 
familii... Am scris : Gheorghe Buruc, Erou al Muncit 
Socialiste de la „23 August", vine la întreprindere în
soțit de fiica sa ; Marian Avram însoțit de fiica sa...

,e : aici, la „23 August", avem foarte multe 
Am scris : La „Automatica", Nicolae Paraschiv 

și Cristian Paraschiv sint o familie de muncitori in 
uzină... Observație : mai sint aici atitea familii... 

x fi mama sînt muncitori, e așteptat .și băiatul 
care-nvață ; tatăl, mama, băiatul, nora e așteptat 
nepotul.

Toate întreprinderile și instituțiile caută un Moș 
Gerilă bun interpret. „Dacă nu găsesc un actor, îmi mai 
spune maistrul, iar o să cadă pe mine : de 17 ani. tot 
eu am fost Mos Gerilă...". O să fiți și de data gceasta, 
fiindcă vă pricepeți să urați frumos și urările dum
neavoastră se-mplinesc !

Nicolae TIC

/■

propriu-zise, acumulate în lunile an
terioare, asigurarea integrală a fron
turilor de montaj și lichidarea neîn- 
tîrziată a stocurilor destul de mari de 
utilaje nemontate reprezintă probleme 
de cea mai stringentă actualitate.

Nu mai revenim asupra cauzelor 
care au generat aceste stări de lu
cruri necorespunzătoare. Ele sînt 
cunoscute în amănunt de toți facto
rii respectivi și, în urma unor te
meinice analize efectuate în comun, 
la fața locului, au fost stabilite pro

grame cuprinzătoare de mă
suri, Astfel, pentru fiecare 
platformă și obiectiv impor
tant au fost întocmite pro
grame de montaj cu răspun
deri și termene bine preci
zate; s-a hotărît concen
trarea efectivelor de munci
tori și g, utilajelor de

construcții pe principalele șan
tiere cu „vîrfuri" de montaj și 
termene apropiate de punere în 
funcțiune; permanent este urmă
rită asigurarea fronturilor de lucru 
prin coordonarea strictă a acti
vității tuturor executanților; au 
fost temeinic organizate locurile 
de muncă-cheie, în scopul folo
sirii complete și raționale a for
ței de muncă, ,a utilajelor grele 
de transport și ridicat, s-ă exiins 
lucrul in 2 și 3 schimburi. Un lucru 
este limpede : toate acește măsuri 
atestă existența chiar pe șantiere a 
mijloacelor necesare pentru accele
rarea ritmului de lucru.

In calitatea lor de conducător po
litic al întregii activități desfășurate 
pe șantiere, organizațiile de partid 
sînt chemate să acționeze eu fermi
tate și răspundere pentru finalizarea 
imediată și punct cu punct a tuturor 
măsurilor stabilite. Obiectivul prin
cipal urmărit în activitatea politică 
și organizatorică desfășurată de or
ganizațiile de partid trebuie să fie 
întronarea unui climat de ordine și
(Continuare în pag. a III-a)

Pentru producția 
anului viitor

în unitățile economice din județul 
Mehedinți au loc, în aceste zile, 
largi acțiuni de definitivare a pregă
tirii producției anului viitor. In în
treprinderile constructoare de mașini, 
de exemplu, s-au stabilit deja 27 de 
măsuri vizînd creșterea productivi
tății muncii .și îmbunătățirea coope
rării interne, folosirea cu indici su
periori a capacităților in funcțiune. 
Totodată, în unitățile de industrie 
ușoară s-au definitivat 12 noi arti
cole de confecții și țesături, din no
menclatorul de producție al anului 
viitor, iar în unitățile de industrie 
locală. 11 din cele peste 50 sorti
mente ce vor fi introduse în fabri
cație în prima jumătate a anului.

Linia automată 
pentru prelucrarea 

blocului motor 
de 215 CP- 

în exploatare
La întreprinderea de autocamioane 

din Brașov a fost, pusă în funcțiune 
linia automată pentru prelucrarea 
blocului motor de 215 CP, eveni
ment care marchează un important 
salt calitativ în domeniul valorifi
cării inteligenței tehnice proprii. 
Așa cum ne-a relatat ing. Adalbert 
Bularca, directorul întreprinderii, li
nia se compune dintr-un număr de 
52 de agregate cu transfer automat. 
Atît sub aspectul capacității, cît și 
al concepției constructive și tehnolo
gice, linia de prelucrare a blocului 
motor de 215 CP se situează la ni
velul celor mai reușite instalații de 
acest gen din lume. Din acest punct 
de vedere, linia de 215 CP consti
tuie un nou și convingător test al 
capacității tehnice a proiectanților 
și specialiștilor din întreprinderea 
de autocamioane și I.C.P.M.U.A. din 
București. Demn de subliniat este 
și faptul că realizarea prin aut'o- 
utilare la întreprinderea din Bra
șov a acestei linii a costat ju
mătate din prețul cerut pentru 
asemenea linie pe piața mondială. 
Pe de altă parte, proiectarea și exe
cutarea ei în țară au permis statului 
nostru să realizeze economii de 
circa 40 milioane • lei valută (Nicolae 
Mocanu, corespondentul „Scfnteii").

Ultimul „asalt", cel al montorilor, la o nouâ capacitate de producție a întreprinderii mecanice din Timișoara 
Foto : S. Cristian

Priveam marea la Histria. 
Vedeam brațele pămintului 
care dincolo de orizont se 
împreunaseră parcă in ju
rul unei făpturi albastre, 
iar marea devenise lac și 
portul de odinioară loc de 
odihnă al pescărușilor. Un
deva, în stingă, erau băile 
termale cu mozaicul lor 
splendid, iar jos, în mijlo
cul porții de intrare în ce
tate, adine, în piatră, ur
mele roților carelor de odi
nioară. Iar sus, în stînga, 
se- ridica din pămînt, de 
sub scheletul uriaș al unui 
cal peceneg (descoperit re
cent de sub lopețile arheo
logilor), un nou edificiu al 
Histriei, templul Afroditei. 
M-am gîndit, privindu-1, la 
iubire și am simțit că în 
tezaurul sentimentelor noas
tre, pe lingă omenie, drep
tate, frăție, iubirea a fost 

. și este sentimentul dintîi 
ce ne leagă dintru începu
turi și pină in vecii vecilor 
de la malul mării și pînă 
în turla ca de gît de lebădă 
a bisericuțelor de lemn din 
Maramureș. Acolo, la His
tria, arheologul Petre Ata- 
nasiu mi-a arătat un ciob 
dintr-un vas, despre care 
încă nu pot vorbi, căci a- 
ceasta a fost rugămintea 
lui. Doar atît pot să spun 
că pe acest ciob era scri
jelit cu o bucată de lemn 
un semn minunat, ce spu
nea dînsul că poate fi cel 
dinții al ceramicii româ
nești, o linie superbă, ce 
mai tîrziu și-a găsit culoa
rea ochilor și a mîinilor 
care s-au aplecat asupra ei 
de s-au născut pe pămînt 
brîul, buciumul, hora, uni- 

k tătea. Acolo exista o in

scripție, poate și ea cea 
dintîi, despre care va vorbi 
intr-o zi arheologul. Eu am 
văzut cîteva semne și poa
te acele semne vor însem
na pentru Histria o nouă 
splendoare. Căci acolo, în 
această cetate, s-a găsit și 
numele lui Burebista în- 
tîia oară așezat în piatră. 
Și, mai departe, cel al lui 
Dromichete sau, altfel spus, 
în fiecare ființă de pe acest

rasu, în orașul despre care 
pot spune fără să șovăi că 
este cel mai minunat mu
zeu în aer liber de pe ma
pamond, căci arta te în- 
timpină într-un splendid 
triptic monumental de la 
poarta orașului. Mi-a fost 
dat în aceeași zi, /care in 
carnetul meu de însemnări 
poartă denumirea Histriei, 
să mă întâlnesc cu un en
tuziast grup de artiști plas

A

In suflet cu 
o mare bucurie...

Reportaj de Romulus GUGA

pămînt sînt 2 500 de ani 
din istoria „vitejilor celor 
mai viteji", a primei ju
mătăți a sărutului eternizat 
de Brâncu’și.

Priveam marea pe șo
seaua care o însoțea spre 
Constanța. Vedeam cum se 
ridică noul combinat chi
mic de la Năvodari și mă 
gindeam la portul nou care 
se va deschide aici în cu- 
rînd spre a dialoga cu lu
mea. Aceiași bărbați, dar cu 
o certitudine și o conștiin
ță mai împlinite, își făuresc 
aici viitorul lor. Mi-a fost 
dat. în aceeași zi, să-mi 
petrec după masa în Med
gidia, pe valea rîului Ca-

tici aflat la cel de-al șase
lea simpozion național de 
ceramică monumentală. 
Probabil vă așteptați să vă 
descriu săli somptuoase de 
expoziții, amfiteatre acade
mice și contribuții pe mar
ginea , contribuțiilor cu stu
dii stufoase și interminabi
le. îmi pare rău și, în a- 
celași timp, mă bucur e- 
norm, dar la Medgidia s-a 
născut acea „Academie" 
care cred că este cel mai 
în spiritul oricărui artist 
angajat >in slujba poporului 
și a vremii sale. Căci mare
le atelier al artiștilor se 
găsea în incinta fabricii de 
ciment dpi Medgidia, undo

A 

muncitorii dăruiseră un 
spațiu pentru colegii lor ar
tiști plastici de ceramică 
monumentală. Cu toții lu
crau în aceleași schimburi. 
Pămîntul era adus cu a- 
ceeași dăruire spre a de
veni ciment și obiect de 
artă. Oamenii purtau a- 
ceeași haină a înțelepciunii, 
omeniei, dorinței de a dă
rui și de a beneficia de ci
vilizația și frumusețea pro
priilor lor conștiințe. 15 ar
tiști plastici, sub condu
cerea lui Costel Badea, fău
reau împreună cu colecti
vul întreprinderii din Med
gidia artă spre folosul tu
turor, o artă profund an
gajată din însuși modul ei 
de a se naște, expusă dia
logului permanent și dă
ruită fără ostentație. Așa 
precum sînt toate cele pe 
care Histria le-a lăsat ur
mașilor. Lucrările urmau să 
se întoarcă din mîinile ar
tiștilor la temperaturile 
înalte ale fabricii spre a 
fi arse, ca argila să devină 
strălucitoare. Erau zile și 
nopți de trudă care deja 
sint pe malul rîului Carasu 
materializate în peste 20 de 
lucrări ce și-au găsit firesc 
locul lingă cele peste 50 ale 
celorlalte simpozioane ră
mase pentru totdeauna ora
șului. Astfel, oamenii pri
vesc „zeul războiului" ză- 
cînd in iarbă, zborul lui 
Icar, formele geometrice ale 
civilizației contemporane, 
pretextele spațiale ale dez
voltării de azi și de inli
ne, copiii se joacă firesc 
printre aceste lucrări, pen
sionarii se plimbă pe ma-
(Continuare în pag. a IV-a) i

Nou și modern ansamblu de locuințe la Ploiești

FOLCLORUL
in climatul fertil al 

național „Cîntarea
Festivalului
României"

Neispitite niciodată 
de ideea „artei pentru 
artă", masele și-au 
făurit la noi — timp 
de mai bine de un 
mileniu — arta ca ex
presie a însăși vieții 
lor. înțeleasă ca o 
existență deopotrivă în 
bine' și frumos. Ca 
atare, și-au făurit nu 
numai limba, cu zică- 
torile și proverbele ei. 
pictura, sculptura și 
arhitectura, cu trăsă
turile lor funcționale, 
dar și cu limbajul lor 
artistic specific. îm
brăcămintea, cu fru
musețea ei sobră și 
atît de vie. ci și 
uneltele muncii de 
toate zilele, făcînd din 
multe dintre ele și 
obiecte de artă.

Și este fapt incon
testabil că neprețuita 
moștenire a trecutului 
culturii noastre popu
lare este ' păstrată
astăzi cu o pietate și o 

\. amploare . nemaiîntîl-
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nite în trecut : în mu
zee etnografice, dintre 
care multe în sate, în 
muzee ale artei sau ale 
tehnicii populare, în 
orașe, prin reeditări 
ale culegerilor clasice 
de literatură popu
lară, prin editări de

organizată la Muzeul 
Satului din București 
s-au înregistrat în 
unele zile cîte 4 000 de 
vizitatori. Numărul to
tal al celor care au 
asistat la spectacolele 
și festivalurile folclo
rice este aproape in

ia milioane — folclo
rul este înțeles limi
tativ, rezumat în ma
joritatea cazurilor la 
cîntec liric, muzică in
strumentală și core
grafie sau la parade 
ale portului popular. 
Chiar cind e vorba de

însemnări de Ovidiu PAPADIMA

colecții manuscrise din 
trecut, prin tipărirea a 
numeroase culegeri 
făcute în prezent — 
cu acuratețe științifică, 
garantind autenticita
tea cuprinsului lor. 
Marele public a dove
dit o entuziastă recep
tivitate față de aceste 
realizări. Tirajul cule
gerilor de folclor apă
rute în zilele noastre 
însumează sute de mii 
de exemplare în tota- 
’ lor. La o expoziție

calculabil. în cadrul 
festivalului, în Vran- 
cea, pentru spectacolul 
folcloric „Așa-i datina 
la noi" s-a făcut o se
lecție din activitatea a 
150 cercuri de artă 
populară și artizanat 
și a 500 formații de 
cîntec și dans.

Dar, în ceea ce pri
vește aceste specțacole 
—. între care se înscriu 
șl cele ale televiziunii, 
unde numărul privito
rilor se ridică singur

reînvierea tradițiilor și 
obiceiurilor locale — și 
avem aici de înregis
trat inițiative lăudabi
le în ultimul timp, a- 
nimate și de caracte
rul de masă al Festi
valului național „Cîn
tarea României" — 
factura de spectacol 
și obișnuințele regizo
rilor impun adesea 
limitarea atenției la 
cintece și dansuri. Se 
produce astfel o sără
cire a prezenței cultu

rii populare în zilele 
noastre, cu tot ceea ce 
are ea viabil și for
mativ.

Ne gîndim la tradi
țiile și legendele popu
lare din trecut, nu nu
mai ca mărturii ale 
continuității noastre 
pe pănlintul patri
ei, ale forței con
structive a oamenilor 
de pe acest pămînt, 
ale luptelor pe care 
lc-au purtat pentru a- « 
părarea lui — dar și 
ca puteri formative ale 
maselor de astăzi. 
Sculptorul țăran Bar
bu Anton, din sa
tul Panaghia, județul 
Dolj, a realizat, intre 
altele, un grup monu
mental înfățișînd „le
genda comunei Goi- 
cea", din apropiere. Și 
nu numai trecutul în
depărtat. dar și cel
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Cum se va desfășura recensămîntul 

populației și al locuințelor 
întrebări și răspunsuri

în pagina a ll-a

Economia occidentală 
sub semnul persistenței 

fenomenelor de criză 
Anul trece, redresarea întîrzie

Pe măsură ce se desprind ultimele 
file din .calendar, presa occidentală 
oferă spații tot mai ample bilanțuri
lor privind evoluția economiei în 
1976, prognozelor întocmite de exper- 
ții economici pentru anul viitor. O 
concluzie se impune ca generală : 
într-un profund contrast cu dezvol
tarea econorrfică mereu ascendentă a 
țărilor socialiste, anul economic 1976 
se încheie în Occident intr-o atmo
sferă de tensiune și incertitudine.

Revista patronatului francez „L’Ex- 
pansion" constata, nu fără amărăciu
ne, într-un editorial publicat in nu
mărul său din noiembrie 1976 : „A- 
bia ieșit din criză, Occidentul este pe 
cale să se reîntoarcă la ea ? înce- 
pind cu cel de-al doilea trimestru al 
acestui an, toate țările dezvoltate în
registrează o încetinire netă. Brusc 
și neașteptat, înviorarea începută in 
cel de-al treilea trimestru al anu
lui 1975 s-a întrerupt. Criză gravă 
din iunie 1974 pînă în 1975 ; învio
rare incepînd din iunie 1975 — o în
viorare care nu s-a extins deloc a- 
supra tuturor sectoarelor și care, 
după nouă luni, devine ezitantă, iată 
un tempo neobișnuit și preocupant".

O astfel de îngrijorare nu este în
tâmplătoare ; ea constituie reflexul 
unei profunde derute în ce privește 
evoluția actuală a economiei țărilor 
capitaliste dezvoltate și mai ales 
față de perspectivele ei în 1977 și 
în anii următori.

Criza din 1974—1975 a fost, după 
cum arată statisticile oficiale ale ță
rilor occidentale, cea mai gravă din 
întreaga perioadă postbelică. în toa
te aceste state, economia a înregis
trat — în momente diferite și cu 
gravitate diferită — scăderi pronun
țate ale venitului național, în primul 
rînd ca urmare a reducerii produc
ției industriale și construcțiilor, ca 
și a încetinirii activității în sectorul 
serviciilor, îndeosebi în comerț.

în Statele Unite, de exemplu, ve
nitul național a scăzut în 1974 cu 2,1 
la sută, iar în 1975 cu încă 3 la sută ; 
producția industrială a acestei țări 
s-a micșorat în 1974 cu 1 la sută, iar 
în 1975 cu 9 la sută ; volumul comer
țului interior s-a redus cu 3 la sută 
în 1975 ; în ramura construcțiilor s-a 
înregistrat în 1974 o reducere de 16 
procente, iar în 1975 de încă 14 la 
sută.

Republica Federală Germania, con

siderată ca țara cu cea mai dinami
că economie din Europa occidentală, 
a cunoscut o scădere mai întâi cu 
2 la sută în 1974 și apoi cu 7 la sută 
în 1975 a producției industriale ; ve
nitul său național, care în 1974 mai 
crescuse cu 0,4 la sută, scade cu 4 la 
sută în 1975.

La rîndul său, Japonia a înregis
trat, în cei doi ani de criză, scăderi 
ale producției industriale cu 3 și, 
respectiv, 7 la sută, reducerea activi
tății economice antrenînd și diminua
rea venitului național.

Dacă, de pildă, R.F.G. și Japonia 
au înregistrat o balanță comercială 
și de plăți excedentară, în alte țări 
capitaliste deficitele au atins pro
porții fără precedent. Aceasta a an
trenat noi furtuni monetare, ale că
ror victime au fost îndeosebi lira 
sterlină și lira italiană.

De fapt, criza a afectat toate țările 
capitaliste dezvoltate, mari, mijlocii . 
sau mici, fie ele membre ale unei 
grupări economice de tipul Pieței 
comune sau nu. Această situație in
firmă teoriile occidentale cu privire 
la situația mai favorabilă a unoir țări 
capitaliste dezvoltate în funcție de 
apartenența la anumite grupări. în 
ce privește situația de ansamblu a 
țărilor capitaliste dezvoltate, în vre
me ce în perioada 1971—1973 pro
ducția lor industrială a crescut, fn 
medie cp 6 la sută, în anul 1974 a- 
ceasta a stagnat, iar în 1975 a înre
gistrat o reducere maximă, de circa 
8 la sută. Un recent raport al Comi
siei economice O.N.U. pentru Europa 
subliniază că tendința țărilor Euro
pei occidentale de a depăși în acest 
an recesiunea economică a suferit 
„o pauză mai mare dccit era de aș
teptat, înrăutățind astfel o situație 
deja precară" — caracterizarea fiind 
pe deplin valabilă pentru întregul 
sistem capitalist.

Interesant, este și faptul că. deși 
diversele țări occidentale s-au înscris 
pe orbita crizei în anii 1974—1975, 
scăderile nu au fost nici pe departe 
asemănătoare, atît în ce privește mo
mentul declanșării lor. cît și am
ploarea și gravitatea lor Cu alte cu
vinte, în ciuda unei tendințe către o 
oarecare „resincronizare" a ciclului

Dr. N. S. STĂNESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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în pagina a lll-a
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POPULAȚIEI SI AL

r-tt IANUARIE VZ7

CUM SE VA DESFĂȘURA RECENSĂMlNTUL

POPULAȚIEI Șl AL LOCUINȚELOR
1. Ce date se vor înre

gistra în legătură cu pre
gătirea școlară ?

Toți cetățenii, absolvenți ai unei 
instituții de învățămint vor trebui să 
declare felul acesteia : școală prima
ră, generală, gimnaziu, liceu, faculta
te ș.a.m.d. Nu se consideră școli ab- ■ 
solvite cursurile de calificare sau de 
perfecționare a pregătirii profesiona
le urmate la locul de muncă — cu 
sau fără scoatere din producție — 
cursurile de împrospătare a cunoștin
țelor și de perfecționare a cadrelor, 
cursurile de reciclare, universitățile 
populare, școlile sindicale și politice 
— cu excepția Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

Dacă una și aceeași persoană a ab
solvit două sau mai multe școli, va 
declara recenzorilor școala de cel mai 
înalt grad, chiar dacă nu a obținut 
certificat sau diplomă de absolvire, 
diplomă de maturitate, diplomă de 
bacalaureat, diplomă de licență sau 
examen de stat. Absolvenții institu
țiilor de învățămint superior, ai șco
lilor medii de cultură generală (licee), 
școlilor medii tehnice și de speciali
tate, vor trebui să declare, pe lingă 
felul școlii absolvite, dacă au obținut 
sau nu diplomă sau certificat de ab
solvire a școlii respective. Dacă șco
lile absolvite sînt de același grad — 
de exemplu două facultăți — persoa- 

■ na recenzată va declara numai una 
din ele, la liberă sa alegere.

Școala absolvită va fi declarată cu 
denumirea avută la data cînd a fost 
absolvită de către persoana recenza
tă, fără a se face vreo actualizare 
sau echivalare cu școli și instituții 
de învățămint similare, existente la 
data efectuării recensămîntului. De 
exemplu, se va declara școala prima
ră de 4 clase, școala elementară de 
7 sau 8 clase, școala generală, gimna
ziul industrial, cursul inferior al li
ceului teoretic, școala de artă și me
serii, școala inferioară de viticultură 
sau școala normală, liceul teoretic, 
liceul comercial, Academia comercia
lă etc., deși unele dintre aceste in
stituții de învățămint nu mai există 
astăzi, sau au alte denumiri.

Absolvenții școlilor profesionale și 
ai școlilor medii tehnice vor trebui 
să declare ta așa fel denumirea a- 
cestora încît să rezulte și profilul 
școlii. Spre exemplu, se va declara 
școala profesională de textile, școala 
profesională de construcții, școala de 
brigadieri silvici, școala medie tehni
că de agricultură etc., și nu, pur și 
simplu, școala profesională sau școa
la medie tehnică. Persoanele cu stu
dii superioare vor declara facultatea 
pe care au absolvit-o și nu instituția 
de învățămint superior din care face 
parte facultatea. Astfel, se va declara 
Facultatea de construcții civile, Fa
cultatea de medicină generală. Facul
tatea de drept și nu Institutul de 
construcții, Institutul politehnic sau

Universitate. Deoarece, așa cum este 
cunoscut, recenzorii nu vor înregis
tra decît ceea ce declară persoanele 
recenzate, pentru a da răspunsuri 
exacte și complete toți absolvenții 
unor instituții de învățămint vor 
trebui să revadă în prealabil diplo
mele și certificatele de absolvire și 
să-și extragă din ele datele și infor
mațiile necesare.

2. Cine si cum va trebui 
să răspundă la întrebarea 
cu privire la sursa princi
pală de existență ?

Prin sursă principală de existență 
«e înțelege modul fa care o persoa
nă își asigură mijloacele necesara

nității nu reiese ramura economică 
în care aceasta se încadrează, se va 
menționa in mod obligatoriu și obiec
tul activității de bază a unității res
pective. Spre exemplu, dacă persoana 
recenzată lucrează la fabrica „Dezro
birea", ea va trebui să declare recen- 
zorului că este angajată la fabrica de 
produse zaharoase „Dezrobirea". Cei 
care lucrează în unitățile anexe ale 
diferitelor întreprinderi, instituții sau 
organizații vor trebui să declare a- 
cest lucru, urmînd ca recenzorii să 
înregistreze în formularele de recen- 
sămînt atît denumirea și obiec
tul activității unității anexe, cît 
și denumirea unității propriu-zise. 
Astfel, dacă persoana recenzată lu
crează la cantina-restaurant * unei 
Întreprinderi, in formularul de re-

Întrebări și răspunsuri
traiului — venituri provenite din 
munca depusă fa oricare din ramuri
le și sectoarele economiei naționale, 
venituri provenite din munci ocazio
nale în agricultură, pensie, bursă etc. 
—- sau prin care i se asigură mijloa
cele necesare de trai — cum este ca
zul celor aflați fa întreținerea unei 
instituții de stat, organizații coope
ratiste sau a unei alte persoane. Așa
dar. la întrebarea cu privire la sursa 
principală de existentă vor răspunde 
toate persoanele recenzate, indiferent 
de vîrstă, sau de faptul că au, sau 
nu. o ocupație care să le aducă veni
turi.

în formularul de recensămînt, pen
tru fiecare persoană, recenzorii vor 
înscrie o singură sursă de existență, 
și anume, aceea pe care cel recenzat 
o consideră ca fiind principală.

censămint se va scrie, spre exemplu : 
cantina-restaurant a întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești. Totodată, pen
tru delimitarea completă a locului de 
muncă se va preciza și sectorul so
cial-economic din care face parte u- 
nitatea respectivă : de stat, coopera
tist, organizații de masă și obștești, 
sau individual.

Pentru a se asigura răspunsuri co
recte și complete la aceste întrebări, 
toți cei care desfășoară o activitate 
din care obțin venituri, vor trebui să 
se informeze din timp, la unitățile în 
cadrul cărora lucrează, asupra denu
mirii acestora, asupra obiectului ac
tivității lor și asupra sectorului so
cial-economic din care fac parte. La 
fel vor proceda și pensionarii.

pază (numit prescurtat TESAD) 
funcția în care este încadrat (de 
exemplu : director, contabil, paznic 
etc.) sau specialitatea în care lucrea
ză (medic, Învățător, profesor). Mun
citorii care exercită munci calificate 
trebuie să declare denumirea com
pletă și oficială a meseriei fa care 
lucrează, ca. de exemplu : operator 
extracție țiței, topitor-tumător de 
metale și aliaje neferoase, confec
tioner lămpi fluorescente, mașinist 
la îmbuteliat fluide, fasonator pro
duse azbociment, mecanic agricol etc., • 
și nu simplu : mașinist, confectioner, 
fasonator etc.

Pentru personalul tehnic, econo
mic, de altă specialitate, administra
tiv, de servire și de pază (TESAD) 
trebuie declarată denumirea completă 
și oficială a funcției de încadrare, 
ca, de exemplu : inginer proiectant, 
economist principal, profesor univer
sitar, șef garaj, contabil, asistent me
dica! etc.

Pensionarii vor trebui să declare, 
ca ocupație, meseria pe care au prac
ticat-o sau funcția în care au fost 
încadrați înainte de a fi pensionați.

A venit Moș Gerild I (La grădinița de copil nr. 251 din Capltalâ)
Foto : S. Cristian

Pomul de iarnă al celor
cinci milioane și jumătate de copii
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3. Cine si cum trebuie să 
răspundă la întrebările re
feritoare la locul de muncă 
și sectorul social-economic 
al locului de muncă ?

Toate persoanele care au împlinit 
vîrstă de 14 ani și care depun o 
muncă din care obțin venituri vor 
declara denumirea și obiectul activi
tății întreprinderii, instituției, orga
nizației, secției, atelierului, șantieru
lui ș.a.m.d., unde lucrează. Pensiona
rii vor declara ultimul loc de muncă 
pe care l-au avut.

Pentru a se putea determina cu u- 
șurință ramura economică in care sa 
încadrează activitatea persoanei re
cenzate, aceasta va trebui să formu
leze exact și complet denumirea u- 
ni.tății în cadrul căreia lucrează. Dacă 
din simpla enunțare a denumirii u-

4. Cum se răspunde co
rect la întrebarea privind 
ocupata ?

Persoanele în vîrstă de 14 ani, și 
peste, care depun o activitate adu
cătoare de venit și pe care o exer
cită într-o unitate economică, ad
ministrativă sau social-culturală, tre
buie să declare ocupația pe care o 
are la locul de muncă. Ocupația tre
buie formulată în așa fel încît să 
rezulte pentru muncitori meseria 
pe care o practică (strungar, sudor, 
zidar etc.), iar pentru personalul teh
nic, economic, 
administrativ,

de altă specialitate, 
de servire și de

5. Cum pot fi evitate 
răspunsurile necorespun
zătoare cu privire la locul 
de muncă și la ocupafie ?

Răspunsurile incomplete sau inco
recte în legătură cu locul de muncă 
pot apărea ca urmare a tendinței de 
a prescurta denumirile unor între
prinderi sau instituții, ca și a obi
ceiului de a utiliza în locul denu
mirii complete, inițiale ca I.C.S.A.P., 
I.J.C.M., I.P.J. și altele.

Pentru ocupații, sursa erorilor o 
constituie folosirea fa limbajul cu
rent a denumirilor vechi sau locale, 
altele decît cele oficiale cuprinse în 
indicatoarele tarifare de calificare 
(in cazul muncitorilor) sau fa nomen
clatoarele de funcții (în cazul per
sonalului TESAD).

Tocmai de aceea, pentru evitarea 
unor eventuale greșeli datorate cau
zelor mai sus prezentate, este de da
toria fiecărui cetățean să-și pregă
tească răspunsurile din vreme și 
să-și asigure din timp, de la unită
țile fa care lucrează, toate informa
țiile necesare cu privire la locul de 
muncă și denumirea oficială a ocu
pației — meserie sau funcție de în
cadrare.

De Anul nou, cinci 
milioane și jumătate 
de copii, adunați în ju
rul pomului de iarnă,, 
se vor bucura de daru
rile primite — jucării, 
obiecte utile, rechizite 
școlare, cărți cu po
vești. Pentru a li se 
putea oferi daruri mai 
multe și mai frumoase, 
au fost alocate 60 de 
milioane de lei de la 
bugetul statului și pes
te 71 600 000 lei din 
bugetul sindicatelor. 
De asemenea, sume 
însemnate au fost des
tinate copiilor și de 
către cooperativele a- 
gricole și cooperativele 
meșteșugărești. Toate 
aceste importante fon
duri, generos atribuite 
celor mai mici cetățeni 
ai țării, sînt rezultatul 
hărniciei cu care oa
menii muncii au pășit 
în acest cincinal, al 
rezultatelor economi
ce bune obținute în a- 
cest an. Ele sînt măr
turia concretă a dra
gostei și 
tești cO 
și statul 
conjoară

Pentru
cerințelor sporite din 
aceste zile, comerțul 
s-a pregătit din timp.

grijii părin- 
care partidul 
nostru îi în- 
pe copii.
a face față

Fondul de mărfuri 
specifice pomului de 
iarnă este superior ce
lui din 1975, în medie, 
cu 15 la sută. S-au pus 
în vinzare brazi natu
rali și cu 30 la su
ta mai. mulți brazi 
din material plastic, 
în ramurile lor vor 
sclipi peste 8 milioane 
de globuri și 160 000 de 
seturi 
lorate, 
dintre 
prinde 
lioane 
artificii. O 
feerie pregătită nu nu
mai în toate casele în 
care sînt copii, ci și în 
întreprinderi și insti
tuții, în grădinițe și 
școli, în case de co
pii, în cooperative a- 
gricole și meșteșugă
rești.

întreprinderile pro
ducătoare au pus la 
dispoziția comerțului 
în aceste zile 3 800 de 
tone de bomboane în
velite în staniol și ce
lofan colorat (de 
ori și jumătate 
multe decît in 
trecut), cantități 
rite de ciocolată, napo
litane, biscuiți și 
produse dulci ale 
dustriei noastre

de beculețe co- 
iar la cumpăna 
ani se vor a- 
aproape 3 mi- 

de duzini de 
adevărată

două 
mai 

anul 
spo-

alte 
in- 
ali-

mentare, la care se a- 
daugă însemnate can
tități de 
mandarine 
ne aduse 
calde.

Nu vor lipsi, firește; 
jucăriile. Anul acesta 
comerțul de specialita
te oferă cu 370 tipuri 
de jucării mai mult 
decît în anul 1975. Pă
pușile de diferite mă
rimi (77 de sortimen
te), mobilierul și va
sele miniaturale vor 
oferi fetițelor posibili
tatea să se joace „de-a 
mamele și gospodine
le" ; pentru băieți — 
o mare varietate de 
jucării mecanice ; ce
lor mai măricei li s-au 
pregătit truse de unel
te, de mici dimensiuni, 
dar care îi vor fami
liariza cu felurite me
serii și deprinderi 
practice.

Comitetele sindicale, 
comisiile de femei din 
întreprinderi, comite
tele de părinți, copiii 
înșiși contribuie Ia al
cătuirea unor progra
me artistice cît mai 
atractive și mai varia
te, care vor da fastul 
cuvenit serbărilor po
mului de iarnă.

portocale, 
și smochi- 
din țările

Rodica ȘERBAN

v vCRONICĂ DIN VIATA LOCALITĂȚILOR TĂRII:,:•

neamț : Două jubilee

Joaca 
„de-a rezol 

varea"
înțr-o scrisoare adre

sată redacției noastre, 
șapte locatari ai blo
cului din str. Republi
cii nr. 102, din Pucioa
sa, județul Dîmbovița, 
ne arătau că anul a- 
cesta li s-a asigurat 
mai multă apă nece
sară locuințelor, dar 
nu pot folosi băile, 
deoarece cazanele sînt 
sparte. „I.G.O. ne-a 
răspuns că imediat ce 
va avea cazane le va 
schimba — se arăta 
în scrisoare. Dar iată 
că în luna iunie ca
zanele au sosit, dar 
I.G.O, a refuzat să le 
înlocuiască". în cele 
ce urmează oferim cî
teva mostre ale unui 
dialog edificator pen
tru modul 
fi purtați 
drumuri.

Iulie 
I.G.O., 
spune : „oc 
o comisie 
stabili cine are drept 
la cazane și le vom 
instala" ; august — 
tov. Vrotea de la 
I.G.O. arată : „Avem 
cazane, n-avem finan
țare. așteptați în tri
mestrul al II-lea, anul 
viitor"; 
consiliul 
șenesc, 
ședințe 
„Eu 
ziție, vorbiți cu di
rectorul" ; octombrie
— la' telefon I.G.O., 
răspunde prin tovară
șa secretară: „Pînă 
la sfirșitul lunii veți 
avea cazanele Insta
late"; noiembrie — 
tov. director I.G.O.: 
„Nu putem, s-au chel
tuit banii pe anul a- 
cesta. La anul viitor".

în sfirșit, decembrie
— ne răspunde Biroul 

. executiv ai Consiliului
popular al orașului 
Pucioasa: „Cele! sesi
zate sint întemeiate. 
Conducerea E.G.C.L. 
Pucioasa urma să în
locuiască cazanele, în- 
trucît locatarii nu se 
mai puteau folosi de 
ele. Pentru asigurarea 
condițiilor de confort 
locatarilor din blocul 
amintit, biroul exe
cutiv a stabilit mă
suri concrete. Condu
cerea E.G.C.L. va în
locui, în luna 
cembrie. o parte 
cazanele de baie, 
în luna ianuarie 
pe celelalte...

în care pot 
oamenii pe

— la sediul 
tov. Anghel ne 
„Se va forma 

,.„.u și va

septembrie — 
popular oră- 
tov. vicepre- 

Diaconescu : 
am dat dispo-

de- 
din 
iar 

1977
Biroul

• Al 10 000-lea nou născut • A 1 000-a căsătorie

din acest an. Și la 
oficiul stării civile al 
municipiului
Neamț s-a înregis
trat un jubileu, și 
anume, cea de-a 
1 000-a căsătorie din

Piatra
Cifre care 

încă o dată 
eroină din 

avea perfec- 
atuncl 
„Din-

acest an. 
confirmă 
că mama 
Săbăoani 
tă dreptate, 
cînd spunea 
totdeauna, pruncii au

executiv urmări
modul cum conducerea 
E G.C.L. va îndeplini 
această obligație".

Am vrea să știm și 
ce măsuri se vor lua 
împotriva celor care 
au „dialogat" cu cetă
țenii în lunile ante
rioare.

Care-I adevărul?

ce a fost 
spre solu- 

Consiliului 
orășenesc, 

că Ia in- 
octom- 

scri- 
același

ne aducea la 
următoa- 
prezenta

Conslderam rezolva
tă sesizarea adresată 
redacției noastre, Încă 
din luna februarie a.c., 
de cititorul Gh. Gh.- 
Flordea din Huși, str. 
Ana Ipătescu nr. 45, 
scrisoare 
trimisă, 
ționare, 
popular 
Iată însă
ceputul lunii 
Brie o nouă 
soare, de la 
autor,
cunoștință 
rele: „Prin 
revin la cererea adre
sată dv., la data de 
7 II a.c., referitor la 
mutarea sau, mai bine- 
zis, interzicerea de a se 
mai ține obor de vite, 
de două ori pe săptă- 
mînă, pe străzi... în 
urma cererii adresate 
redacției, am primit o 
adresă, cu nr. 20016 
din 8 - 03 - 1976, in 
care mi se face cunos
cut că oborul <16 ani-

male va fi mutat din 
locul unde se găsește, 
pînă la data de 
1976. (Semnează 
vicepreședinte 
raru). De atunci 
acum s-au scurs 
de zile și lucrurile au 
rămas în aceeași stare".

La această sesizare, 
redacția a primit un 
nou răspuns, semnat 
de tov. loan Croitoru, 
prim secretar al Co
mitetului orășenesc de 
partid Huși. „AU fost 
luate măsuri și oborul 
a fost' mutat pe un 
nou teren, amenajat în- 
acest scop". De curînd 
o nouă scrisoare, de 
data aceasta însoțită de 
o schiță și 3 fotografii, 
toate in sprijinul ideii 
că, de fapt, nu s-a 
schimbat nimic. „Cu 
mare năduf vă fac cu
noscut că nu s-a făcut 
nimic, subliniază auto
rul multor sesizări și 
posesorul a două răs
punsuri. Ba. mai mult, 
locul cu pricina 
ocupat cu movile 
pămînt, iar oborul se 
ține, în continuare, pe 
străzi și trotuare".

Credem că este ne
cesară intervenția Co
mitetului județean de 
partid Vaslui, pen
tru a pune ordine in 
acest caz, și într-o 
problemă de princi
piu : soluționarea cu 
răspundere a scrisori
lor oamenilor muncii.

1-IV- 
tov. 

Pădu- 
pină 

6 luni

este 
de

Concis, dar nu la obiect
De la Direcția județeană de poștă și teleco

municații Mehedinți am primit un răspuns sem
nat indescifrabil, in numele directorului ing. 
V. Gilcă, pe cît de concis pe atît de formal, ne
concludent și, mai ales, departe de obiectul vi
zat. îl redăm în întregime. „Restituim scrisoarea 
în original, cu rugămintea de a cunoaște că 
atunci cînd presa nu sosește cu primul mijloc 
de transport, conform planului de îndrumare, 
nu avem posibilitatea de distribuire în aceeași 
zi. distribuirea făcindu-se a doua zi de la apa
riție". Dar cu totul altceva se afirma în scrisoa
re. care a fost trimisă spre soluționare in ori
ginal. „Locuitorii satului Igiroasa, comuna Pru- 
nișor, județul Mehedinți, prin prezenta vă adu
cem la cunoștință că primim ziarele cu mari 
întirzieri. Exemplu : „Scînteia" nr. 10 616 de joi 
7 octombrie, nr. 10 617 de vineri 8 octombrie 
le-ani primit duminică, 10 octombrie 1976. Dar 
acest caz nu-i nici primul și nici ultimul. De 
obicei le primim la două și trei zile intirzlere 
și de multe ori nu le primim deloc", (subl. ns). 
în mod firesc deci răspunsul ar fi trebuit să 
se refere la aceste aspecte negative ce privesc 
difuzarea presei, problemă de strictă compe
tență a D.J.P.Tc-Mehedinți. Dincolo de aspec
tul concret al problemei și în acest caz se ri
dică problema de principiu și anume modul în 
care se soluționează scrisorile oamenilor mun
cii. Desigur că organele de partid vor interveni 
pentru a arăta celor în cauză ce îndatoriri le 
revin. Așteptăm deci un răspuns.

Neculal RO$CA

într-un reportaj pu- mai bune de Viață, de 
blicat în ziarul „Scîn- 
teia", exact cu un an 
în urmă, se arăta, în
tre altele, că ta cin
cinalul trecut în ju
dețul Neamț au văzut 
lumina zilei peste 
52 000 de copii. Tot a- 
tunci, o mamă eroină 
din Săbăoani — co
mună unde, ta pre
zent, fiecare familie 
are, în medie, 8 copii 
— ne mărturisea : 
„Dintotdeauna, prun
cii au constituit e 
mîndrie a noastră. Ei 
ne fac viața mai fru
moasă".

Cu puține zile ta 
urmă, în noua și mo
derna maternitate din 
Piatra Neamț s-a năs
cut cel de-al 10 000-lea 
copil din acest an. A- 
cest eveniment prile
juiește și o retrospec
tivă a eforturilor ce se 
depun pentru ca ma
ma și copilul să se 
bucure de condiții tot

asistență sanitară co
respunzătoare. Astfel, 
în județul Neamț, nu
mai în acest prim an 
al actualului cincinal, 
pentru ocrotirea ma
mei și copilului s-au 
cheltuit de la bugetul 
statului 31 milioane 
lei. în mediul rural, 
baza materială pentru 
asistența sanitară a 
mamei și copilului 
este reprezentată as
tăzi de 53 case de naș
teri și 31 de stațio
nare. In toate unitățile 
sanitare din județ s-au 
constituit servicii spe
ciale care vin în în- 
tîmpinarea cerințelor 
mamelor gravide și ale 
noilor născuți. în ace
lași timp, pe lingă 
unitățile economice 
au fost construite cre- 
șe cu încă 420 locuri 
și s-au înființat can- 
tine-restaurant, s-au 
extins serviciile la 
domiciliu prin maga-

zinele de tip „Gospo
dina" și „Mercur". în 
ceea ce privește alo
cațiile de stat pentru 
copii, trebuie spus că 
nunlai angajații de pe 
platforma chimică Să- 
vinești beneficiază de 
peste 3 000 000 lei pe 
an. începînd din 1976, 
fondurilor importante 
destinate alocațiilor 
pentru copii li s-a a- 
dăugat încă o jumăta
te de milion de lei ta 
scopul trimiterii 
tratament în 
stațiuni din 
unui număr 
mare de copii.
tualul cincinal, in ju
dețul Neamț se vor 

locuri 
2 900 

leagă- 
și al-

la 
diferite 
țară a 
cît mai 

în ac-

\construi 5 520 
An grădinițe, 
locuri în creșe, 
ne pentru copii 
tele.

Aminteam că, de 
curind, ta județul 
Neamț s-a născut cel 
de-al 10 000-lea copil
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constituit o mîndrie 
a noastră. Ei ne fac 
viata mai frumoasă".

Ion MANEA 
corespondentul 
,,Scinteii“

brașov: Cămine pentru 50000 de tineri
Pe strada Cristia

nului din Brașov s-a 
ridicat, în ultimele 
luni, un bloc de toată 
frumusețea. în aceste 
zile, 332 tineri, anga
jați ai întreprinderii de 
radiatoare și cabluri, 
s-au mutat în noul că
min. Ei se alătură ce
lor aproape 4 000 ti
neri din județ, care 
în primele 11 luni ale 
anului s-au mutat în 
cămine noi, confor
tabile, puse la dis
poziție de unitățile 
în care își desfășoară 
activitatea. Numai 
ultimii cinci ani, 
județul Brașov 
fost construite 103 
mine în care locuiesc 
circa 25 600 tineri mun
citori, tehnicieni, stu- 
denți, elevi. Dacă luăm 
în calcul numărul to
tal al căminelor con
struite în ultimii 10—15

în 
în 
au 

că-

ani, cifra ajunge la 
150, iar dacă mai a- 
dăugăm și restul spa
țiilor amenajate, în a- 
cest scop, în construc
țiile existente rezultă 
că, în județul Brașov, 
numărul tinerilor care 
locuiesc în cămine de
pășește cifra de 50 000. 
Dacă toate aceste con
strucții s-ar găsi în- 
tr-un singur loc, ele 
ar putea oferi imagi
nea unui întreg oraș ! 
Dar aceste cămine sînt 
dispersate pe toată su
prafața județului Bra
șov, fiind amplasate, 
de obicei, In apropie
rea locurilor de mun
că ale tinerilor. Unele 
grupuri de cămine au 
primit chiar denumi
rea de „orașe ale ti
nerilor", cum sînt cele 
din orașul Victoria, 
cele ale întreprinderii 
de autocamioane, ale

întreprinderii de trac
toare, de rulmenți și 
de transporturi.

Merită subliniat fap
tul că, la construirea și 
amenajarea acestor că
mine, tinerii înșiși au 
muncit alături de con
structori, precum și e- 
fortul material al în
treprinderilor benefi
ciare pentru înzestra
rea căminelor cu mo
bilierul necesar, cu te
levizoare, aparate de 
radio etc.

în anul 1977, în ju
dețul Brașov se vor 
construi cămine însu- 
mînd peste 5 000 locuri 
și vor fi rezolvate mai 
bine unele probleme 
de confort, de aprovi
zionare, de cultură șî 
sport.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

CALITĂȚII SERVICIILOR
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expresie a eficienței controlului obștesc
După cum s«a anunțat, Biroul Executiv al Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste a hotărît ca la începutul anului viitor să 
aibă Ioc consfătuiri județene și Consfătuirea pe țară pentru analiza 
activității de control obștesc. Consfătuirile urmează să constituie cadrul 
unei largi dezbateri privind experiența acumulată în acest domeniu, 
formele cele mai eficiente de organizare și desfășurare a activității de 
control, măsurile ce se impun pentru perfecționarea sa.

Ziarul nostru va continua să publice în pregătirea acestor consfă
tuiri atît opinii și sugestii ale membrilor echipelor despre activitatea 
de control obștesc, cît și articole și anchete privind. îndeosebi, frec
vența, calitatea și eficiența controalelor efectuate de echipele cetățe
nești. Astăzi prezentăm constatările corespondentului „Scînteii" din 
județul Vrancea.

dustrială a orașului au venit cu su
gestii care au contribuit la o mai 
bună folosire a spațiilor comerciale 
existente, la stabilirea programului 
de funcționare a unităților din a- 
ceastă zonă. în același timp, s-au a- 
dus completări în schița dotărilor. 
din zonă, urmînd ca pînă în urmă
torii doi-trei ani să sporească 
mărul unităților comerciale de 
determinind astfel o revizuire a 
vederilor noastre inițiale.

Faptele relatate subliniază o
mai mult că este de datoria organe
lor direct răspunzătoare să între
prindă in continuare măsuri eficien
te și sistematice pentru ca activita-

nu- 
aici, 
pre-

dată

— Cu citva timp în urmă — ne 
•pune tovarășa Nica Antonie, șefa 
magazinului comercial „Putna" din 

'Focșani — unitatea noastră a primit 
vizita unei echipe de 
ștesc. Printre altele, 
recomandarea ca toate 
aprovizionare — și în 
pentru produsele de confecții și tri' 
colaje T- să fie 
modei. Bunele 
muncii noastre, 
cesul verbal de ___ __
in control, ne-au măgulit, dar parcă 
erau trecute ta umbră de recoman
darea amintită. Pentru că — trebuie 
să recunosc — ea viza tocmai orgo
liul nostru profesional. Și totuși, 
echipa de control obștesc ă avut 
dreptate.

Echipa despre care ne-a vorbit 
responsabila magazinului „Putna" 
este una din cele aproape 200 de 
echipe de control obștesc care acti
vează ta municipiul Focșani. Reco
mandarea ei. exprimată în scris, a 
fost urmată pe loc. în cadrul maga
zinului. de un schimb de experiență, 
dar în deplină cunoștință de cauză, 
pentru că la el participau cele cinci 
membre ale echipei și cîteva 
din exponentele publicului. Suges
tiile și propunerile făcute cu acest 
prilej au ajuns la organele de deci
zie. A urmat apoi stabilirea unor 
soluții de aprovizionare a magazinu
lui cu confecții noi. în pas cu moda,

Lectura altor procese verbale din

registrele unice de îndrumare și con
trol aflate în posesia unităților comer
ciale și de servire a populației, a

control ob- 
ni s-a făcut 
comenzile de 
special cele

fa pas cu cerințele 
aprecieri asupra 

consemnate în pro- 
către echipa aflată

In pregătirea consfătuirii pe tară 
privind controlul obștesc

secțiilor prestatoare de servicii și de 
producere a bunurilor de consum din 
Focșani, precum și urmărirea modu
lui in care cele consemnate au fost 
luate în considerație și rezolvate 
ne-au condus la formularea unor a- 
precieri pozitive asupra activității 
acestor organisme obștești. Prin mă
surile luate. în ultimul timp, de că
tre organele locale de partid și de 
stat, de Frontul Unității Socialiste, 
aceste organisme iși manifestă tot 
mai accentuat rolul lor de factor im
portant în ansamblul muncii de edu
cație cetățenească, de combatere a 
unor manifestări de neglijență pre
zente încă în unele sectoare ale ac
tivității economice și sociale.

După cum ne spunea tovarășul 
Vasile Vilcu, directorul Direcției co
merciale județene, propunerile echi
pelor de control obștesc au vizat în 
multe situații nu numai rezolvarea 
unor probleme curente, ci si de mai 
largă perspectivă. Astfel, echipele 
formate din muncitori de la între
prinderile situate pe platforma in-

tea de control obștesc să se situeze 
la nivelul exigențelor precizate cu 
claritate fa legea adoptată cu mai 
bine, de patru ani în urmă. Si cîmp 
de acțiune fa acest sens există su
ficient. lată doar cîteva probleme 
nerezolvate încă, desprinse în urma 
anchetei noastre. în primul rînd. am 
intîlnit situații cînd la constituirea 
echipei nu s-a ținut cont ca membrii 
acesteia să lucreze în aceeași între
prindere sau instituție și chiar în a- 
celași schimb. Pentru unele instituții 
culturale, unități hoteliere și baze 
sportive nu sînt repartizate nici pînă 
acum echipe de control obștesc, iar 
într-o serie de unități cu greu pot 
fi găsite caietele unice de.îndrumare 
și control. Multe unități fac obiectul 
controlului obștesc în mod sporadic, 
cu totul întîmplător. iar în altele nu 
au ajuns încă în acest an niciodată 
echipele cetățenești.

Se tntîlnesc încă situații — și a- 
ceasta. chiar la unele întreprinderi 
și instituții mari — cînd cu greu pot 
fi urmărite problemele ridicate de
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controlul obștesc, din lipsa unui 
sistem centralizat de evidentă a pro
punerilor și de urmărire a modului 
de rezolvare. Iată de ce este nece
sară continuarea eforturilor in vede
rea îmbunătățirii muncii fiecărei 
echipe, a unei mai bune organizări 
a întregii activități de control ob
ștesc în municipiul Focșani, sub în
drumarea permanentă a Consiliului. 
Frontului Unității Socialiste.

Constatările de mai sus le-am a- 
dus la cunoștința tovarășului Ion 
Manole, secretarul consiliului muni
cipal al Frontului Unității Socialis
te. care ne-a spus :

— Activitatea echipelor de control 
obștesc a format obiectul unei ana
lize in cadrul Biroului consiliului 
municipal al F.U.S.. în urma căreia 
a fost adoptat și un program con
cret de măsuri. S-a trecut la verifi
carea competenței echipelor de con
trol obștesc 
stituții, la 
domenii. în 
sfera lor de 
toacelor și unităților supuse, 
lege, controlului obștesc. In prezent, 
se face o planificare mai riguroasă 
a activităților de control. Au fost 
luate măsuri ca toate unitățile să 
aibă registre unice de îndrumare și 
control. Totodată, la nivelul condu
cerii unităților s-a instituit un sis
tem unic de evidentă a ■ constatări
lor și propunerilor, precum și a mo
dului lor de rezolvare. Trimestrial, 
organele de conducere colectivă ale 
întreprinderilor și instituțiilor vor 
analiza stadiul îndeplinirii propune
rilor venite din partea echipelor de 
control obștesc, precum și activita
tea echipelor constituite din lucră
torii din propria lor unitate în ve
derea generalizării unor expe
riențe și inițiative bune, precum și 
pentru stabilirea de noi sarcini pen
tru viitor.

din întreprinderi și in- 
reorga ni zarea lior pe 
vederea cuprinderii în 
acțiune a tuturor sec- 

prin

DIVERS
„Oglici“ 
și „cîrligei“

într-un plic sosit ieri, pe adre
sa rubricii noastre, am găsit o 
floare de toată frumusețea, în
soțită de următoarea explicație: 
„Am cules-o in acest decembrie, 
eu, cu mina mea, cu care mă 
și semnez, ca să știți cine vă 
scrie. Mă numesc Albu Gheor- 
ghe și sînt cioban în satul Ciu- 
danovița, județul Caraș-Severin, 
în virstă de 25 de ani. V-am 
spus și cîțl ani am, pentru că 
poate nu mă credeți pe mine, 
dar trebuie să-l credeți pe bu
nicul meu, Albu Moisă, care 
are 72 de ani, și care toată via
ța lui a fost cioban, și nici
odată n-a mai pomenit în luna 
decembrie asemenea, flori pe 
care le-am găsit eu la punctul 
numit „La Cheie". Noi le spu
nem acestor flori „oglici" și 
„ctrligei" și ne e tare drag de 
ele, că ne vestesc venirea pri
măverii, pe la sfîrșitul lui mar
tie sau începutul lui aprilie". 
Dimpotrivă. V-ați gîndit foarte 
bine și vă mulțumim. Și pentru 
floare, și pentru frumoasa scri
soare.

Accidentul 
a fost evitat
Itn timp ce trecea prin orașul 

Bicaz, autobuzul de pe traseul 
Iași — Tirgu Mureș, încărcat cu 

30 de călători, a început să „val- 
Iseze" pe mijlocul drumului, fără 

ca pe jos să fie mîzgă sau po-

Ilei. Ce se îptîmplase ? Cu o 
prezentă de spirit extraordina
ră, conducătorul auto loan Ado- 
ibroaie, de la întreprinderea de 
transporturi auto Iași, a reușit 
să evite izbirea unui biciclist. 
Datorită șoferului, biciclistul a 
scăpat cu viață. Nu însă și de

I amendă. Pentru învățare de 
minte.

* Descoperire 
| arheologică

Cercetările efectuate ta ultî-

Imul timp în Lunca Someșului, 
lingă localitatea Culciu Mare, 
județul Satu Mare, s-au soldat 
cu descoperirea unei așezări an
tice datînd de circa 1600 de 

Iani. Odată cu materialul cera
mic, de origine dacică, într-un 
bordei săpat în pămînt s-a des
coperit și o fibulă de argint. 
Este un obiect de podoabă, de 

Io rară frumusețe,’ care atestă 
legăturile pe care le aveau în 
acea perioadă dacii liberi ră
mași în afara imperiului roman 
cu populațiile teritoriilor înve
cinate.

j Casa lelei
■ Maria
| Maria Pop din Dealul Viei — 
I așa îi spun consătenii ei din 

comuna Cicirlău (Maramureș)
I — are 78 de ani și 12 copii. O 
■ duzină. Niciodată nu s-a plins 
I de greutăți, deși unii dintre cei 
| 12 erau mici de tot cînd soțul

i s-a petrecut din viață. Toți

112 au acum rostul lor. ca
sele lor, copiii lor. Lingă ve
chea casă, unul dintre fe
ciori, cu care stă și lelea Maria, 
și-a ridicat una mîndră și fru-

■ nioasă. Oamenii o întreabă pe 
Ibătrină : „De ce nu dărimi casa 

veche, la ce-ți mai trebuie ?“. 
La care lelea Maria răspunde : 
„O țin ca pe un muzeu, maică.

IDe cite ori vin copiii s-a vadă, 
să-și amintească de unde au 
pornit". $i, odată cu ei, învață

■ o lecție de istorie vie și cei 60 
de nepoți și strănepoți pe care-i 

iare pînă acum.

Ispita
IDupă ce a lucrat o vreme la 

Combinatul de prelucrare a lem
nului din Arad, lui Gheorghe 
Cordoș nu i-a mai plăcut să 

muncească și s-a gîndit să-și

I schimbe meseria. S-a dus și s-a 
înscris la Institutul teologic din 
Sibiu. Dar cum avea nevoie 
de bani, a pus ochii pe două 
picturi vechi de cîteva secole 

idintr-o biserică. Apoi, împreună 
cu un alt individ de teapa lui 
(dar de meserie măcelar), pe 
nume loan Ciupea din Arad, 
s-au hotărît să le facă de pe-

Itrecanie. Numai că paznicul de 
noapte i-a înșfăcat pe amîndoi 
de guler și i-a adus în fața mi- 
| liției. După un scurt „popas" 

• aici,, au apărut la tribunal, iar 
i instanța i-a trimis doi ani de 

zile într-un loc unde să-și izbă
vească păcatele. Se speră să nu 
mai cadă în ispită.

| S-a
I întîmplat la
| Mahmudia

Soții Andone din comuna 
Mahmudia, județul Tulcea, au 

I umplut soba cu lemne, au 
I încuiat ușa și au plecat în vi

zită la un consătean. Nu peste 
mult timp, de la soba supra- 

I încălzită s-au aprins cîteva 
lucruri de-alături, apoi altele, 
apoi salteaua de la patul copi
lului... Cînd incendiul a fost 

• observat de oameni, flăcările 
ajunseseră deja la acoperiș, 

| astfel că intervenția lor a fost 
Iprea tîrzie. Scrum s-a făcut 

toată casa. Și. odată cu ea, a 
pierit și copilul gazdei, Viorel, 
un băiețel de 8 ani...

I 
I

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii'



I

SCÂNTEIA — marți 28 decembrie 1976 PAGINA 3

TIPIZAREA ÎN PROIECTARE
Pe raza sectorului 1 din București 

își desfășoară activitatea un mare 
număr de unități de proiectare, din 
diferite ramuri de activitate. Iată de 
ce, printre problemele economice a- 
bordate in ultima perioadă de către 
Comitetul de partid al sectorului 1 
se situează activitatea desfășurată în 
institutele de proiectare. întreaga 
gamă de acțiuni politico-organizato- 
rice ce se desfășoară în aceste uni
tăți are la bază măsurile necesare 
transpunerii în practică a sarcinilor 
adoptate de Congresul al XI-lea al 
partidului, a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. consacrată activității in do
meniul proiectării și construcțiilor.

Să ne oprim, mai pe larg, asupra 
unor aspecte desprinse dintr-o 
analiză făcută în aceste unități 
în legătură cu modul în care înde
plinesc una din sarcinile economice, 
majore : creșterea gradului de tipi
zare. Care sînt, de fapt, avantajele 
creșterii gradului de tipizare în pro
iectare și extinderii utilizării ele
mentelor tip și refolosibile ? Din 
capul locului se cuvine subliniat că 
aceste acțiuni de mare importanță 
economică nu au nimic comun cu 
spiritul de comoditate, șablonard. 
Tipizarea nu presupune nicidecum o 
reducere a efortului creator, ci. dim
potrivă, ea incumbă o serioasă inves
tiție de inteligență și, mai ales, de 
spirit gospodăresc. Acțiunea de tipi
zare cuprinde atît elaborarea pro
iectelor tip pentru noi categorii de 
lucrări de construcții prevăzute în 
planurile de investiții, cit și actua
lizarea și revizuirea celor existente, 
în vederea introducerii noilor tehno
logii de execuție a lucrărilor de in
vestiții, a unor noi materiale, mai e- 
ficiente, menite să asigure reducerea 
cheltuielilor de construcții-montaj.

Cit privește efectele economice alo 
activității de tipizare trebuie preci
zat că aceasta contribuie la reduce
rea costurilor și creșterea eficienței 
investițiilor prin : diminuarea consu
murilor de materiale, îndeosebi do 
metal și ciment ; reducerea nu

mărului de soriotipodimensiuni (in 
ultimii doi ani s-a redus numă
rul elementelor de construcție cu 
circa 75 la sută și de profile lamina
te cu 41 la sută) ; scurtarea duratei 
de execuție la noile obiective (cu 
circa 30 la sută față de soluțiile cla
sice, ceea ce duce în medie la o re
ducere a termenelor de execuție cu 
circa 3 luni) ; creșterea gradului de 
industrializare în construcții etc.

în lumina sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului pentru redu

timp, s-a trecut la popularizarea do
cumentațiilor existente prin cataloa
ge, buletine informative etc. Numai 
în anul trecut, la institutul de pro
iectări pentru construcții, cu sarcini 
în elaborarea proiectelor tip, prin 
compartimentul de difuzare s-au sa
tisfăcut cererile a peste 2 100 de be
neficiari, cărora li s-au livrat circa 
35 000 exemplare de diverse proiecte 
tip. De asemenea, în vederea creșterii' 
gradului de tipizare, s-a îmbunătățit 
activitatea de avizare a soluțiilor

Economii de materiale, termene de execuție 
mai reduse, grad superior de industrializare 
a lucrărilor—iată citeva avantaje ale acestei 

importante acțiuni

cerea volumului de construcții-mon
taj și a consumului de materiale la 
obiectivele de investiții, Comitetul 
de partid al sectorului 1 din Capi
tală a analizat căile și mijloacele de 
îmbunătățire a activității de proiec
tare în unitățile ce se află pe terito
riul sectorului și, în acest con
text, problemele privind extin
derea și îmbunătățirea activității de 
tipizare. Practica a arătat că acolo 
unde organizațiile de partid au in
tervenit energic în realizarea planu
rilor de măsuri tehnico-organizato- 
rice pentru introducerea cu consec
vență în activitatea de proiectare a 
soluțiilor tehnico-economice avanta
joase, rezultatele nu s-au lăsat aștep
tate.

Astfel, în acțiunea de extindere a 
utilizării proiectelor tip au fost în
treprinse măsuri organizatorice pri
vind reinventarierea și crearea Unor 
fonduri de depozitare și regăsire a 
tuturor elementelor documentare cu 
privire la tipizare, refolosire și di- 
rectivare a proiectelor. în același

tehnico-economice, de prezentare de 
noi propuneri de tipizare, corelată cu 
obligația pentru proiectanți de a nu 
elabora proiecte unicat în cazurile 
cind există proiecte similare.

Aceste acțiuni au fost susținute de 
o bogată activitate politico-educativă 
în vederea combaterii părerilor ma
nifestate de cătTe unii proiectanți 
care vedeau în extinderea activității 
de tipizare și refolosire a docu
mentațiilor o diminuare a actului 
de creație, scăpind din vedere 
avantajele pentru economia na
țională și care uitau că aplicarea 
proiectelor tip nu se poate face me
canic și fără efort creator, ci, 
din contră, necesită calcule, verifi
cări și adaptări la condițiile și exi
gențele actuale sporite. Cu alte 
cilvinte, o activitate de înaltă ca
lificare și experiență în producție, 
de fapt, o gîndire dialectică. Această 
activitate va continua cu mai multă 
perseverență, antrenind întregul ac
tiv de partid, toți factorii educațio
nali pentru promovarea, în toate uni

tățile de proiectare, a unei active 
gindiri novatoare.

Din analiza desfășurată la nivelul 
sectorului au reieșit o serie întreagă 
de căi și mijloace de acțiune în ve
derea creșterii contribuției activității 
de concepție la extinderea tipizării. 
Problemele deosebite relevate din 
analiza făcută de Comitetul de. 
partid al sectorului 1 au stat la bâza 
adoptării unor programe proprii cje 
control și analiză, de urmărire pe
riodică a întregii activități ce se 
desfășoară în institutele de proiec
tare de pe teritoriul sectorului.

Totodată, a apărut și necesitatea 
adîncirii și sistematizării activității 
de tipizare. în acest sens este sem
nificativă analiza efectuată de către 
comitetul de partid și consiliul știin-. 
țific de la institutul „Electrouzinpro- 
iect“. Această analiză a demonstrat 
necesitatea ca, în paralel cu urmări
rea gradului valoric de tipizare, să 
se introducă și gradul fizic de utili
zare a elementelor tipizate. Numai 
ambii indicatori pot defini cu adevă
rat gradul de raționalizare a activi
tății de tipizare. Urmărirea numai a 
unui singur indicator — gradul va
loric de utilizare a proiectelor tip și 
refolosibile — creează o imagine de
formată asupra utilizării elementelor 
tipizate ; în medie, gradul valoric 
oscilează între 30—35 la sută în com
parație cu gradul fizic de utilizare a 
elementelor tipizate, care variază 
între 55—80 la sută. Din aceste dife
rențe trebuie să se tragă concluziile 
practice imediate i necesitatea ca u- 
nitățile de proiectare să acționeze și 
mai mult pentru tipizarea și refolosi- 
rea elementelor raționale, eficiente. 
Cit privește introducerea urmăririi 
gradului fizic, aceasta va da posibili
tatea cunoașterii periodice a preocu
părilor și a realizărilor în domeniul 
activității de tipizare, contribuind la 
aplicarea cu consecvență în practică 
a metodelor și tehnicilor moderne de 
proiectare.

Virgil GHEORGHITA 
Emil VEAD

INDUSTRIA
JUDEȚULUI OLT 

A ÎNDEPLINIT 
PLANUL ANUAL

Oamenii muncii din industria ju- . 
dețului Olt raportează realizarea in
tegrală la data de 27 decembrie a 
planului anual la producția globală.

Colectivele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri vor înscrie, astfel, în con
tul angajamentelor, la data de 31 
decembrie, fabricarea suplimentară a 
unor produse în valoare de peste 150 
milioane lei.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul județean Olt al 
P.C.R., se spune, între altele: Exem
plul personal, rodnica activitate ce o 
desfășurați. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
progresul și prosperitatea națiunii 
noastre socialiste, vibranta chemare 
adresată întregului popor cu prilejul 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. de a 
acționa cu fermitate pentru a trans
pune în viață Programul partidului, 
ne călăuzesc și ne mobilizează zi de 
zi. Vă raportăm că producția anului 
1977 este pregătită corespunzător sub 
aspectul asigurării bazei tehnico-ma- 
teriale, contractării și nominalizării 
produselor. Concomitent, în ceea ce 
privește investițiile, acționăm ho- 
tărît, în spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră, pentru a realiza ace
leași capacități de producție cu fon
duri mai mici decît cele prevăzute 
inițial. Am reanalizat fiecare Jnvesti- 
ție în parte, adoptînd soluții con
structive moderne și eficiente care 
permit — pe întregul cincinal — la 
100 obiective reducerea volumului 
total cu 490 milioane lei, a lucrărilor 
de construcții-montaj cu 345 milioa
ne lei, economisirea a însemnate can
tități de ciment, material lemnos și 
metal.

REZULTATE, EXPERIENȚE, PRECIZĂRI

DIN JUDEȚE CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Pirghia hotăritoare-creșterea 
productivității muncii

• O producție marfă suplimentară de peste 300 mi
lioane lei • Inițiativele muncitorești — fermentul viu 

al întrecerii • Economii însemnate de materiale
Joi, 23 decembrie 1976, județul Bră

ila a îndeplinit planul producției 
marfă pe întreg anul 1976, iar pre
vederile la producția globală indus
trială — cu 6 zile mai devreme. Cele 
peste 300 milioane lei producție .mar
fă suplimentară, precum și cele mai 
mult de 200 milioane lei producție 
globală industrială pe care le va ob
ține industria județului pînă la finele 
anului sînt — așa cum ne spunea to
varășul Ștefan Ilieș, secretar al Co
mitetului județean Brăila al P.C.R. — 
urmarea activității rodnice, ■ entu
ziaste a oamenilor muncii, avînd la 
bază măsurile stabilite de către comi
tetul județean de 
partid, de consi
liul județean de 
control muncito
resc. Avansul 
cîștigat va per
mite să se rea
lizeze suplimentar 11 000 tone de țiței, 
2 800 tone de oțel aliat, 2 880 tone de 
laminate, 2 530 mp hîrtie, confecții în 
valoare de 30 milioane lei, 200 000 mp 
P.A.L., 211 milioane kWh energie e- 
lectrică și altele.

Principalele căi care au determinat 
obținerea acestor succese constau în 
temeinica fundamentare a planului 
de producție pe anul în curs, judi
cioasa defalcare a sarcinilor pe tri
mestre, luni, decade și zile, în cu
noașterea de către toți angajații a 
acestor sarcini, precum și în efortu
rile conjugate ale tuturor pentru tra
ducerea lor în viață. Important de 
subliniat este faptul că peste 85 la 
sută din sporul de producție realizat 
a fost obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii și că această 
proporție a fost atinsă in toate uni
tățile industriale ale județului.

Inițiativele colectivelor de munci
tori, ingineri și tehnicieni au avut un 
rol important în obținerea acestor 
succese. Cu trei luni în urmă, la 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" Brăila a fost lansată ini
țiativa ca secțiile să adopte de
numirea de „colectiv ai cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice". Un 
singur exemplu: la secția de apara
tură hidraulică a fabricii de exca
vatoare, de la lansarea inițiativei și

BRĂILA

pînă astăzi, toate cele 20 de aparat» 
hidraulice prevăzute a fi asimilate în 
fabricație au fost asimilate, 13 dintre 
acestea fiind omologate și utilizate la 
producția curentă de excavatoare. 
Aceeași inițiativă a fost îmbrățișată 
și de colectivul Termocentralei Brăila 
și de uzina electrică. La combinatul 
de celuloză, hîrtie și fibre artificiale, 
prin reamplasarea mașinilor s-au 
degajat spații de pe card se vor ob
ține producții de 8 milioane lei, în 
timp ce dotarea acestor spații cu ma
șini și utilaje nu întrece suma de 1,5 
milioane de lei. La „Laminorul" se 
aplică cu succes inițiativa „Micronul, 

gramul, secunda", 
la fabrica de con
fecții — „Eu pro
duc, eu contro
lez". Toate aceste 
inițiative au avut 
o pondere hotări- 

toare în îndeplinirea mai devreme 
a planului anual, precum și în 
realizarea de importante economii 
de materii prime și materiale. Doar 
două exemple : pe județ, au fost eco
nomisite in acest an peste 8 000 tone 
de metal și peste 74 000 tone de 
combustibil convențional.

Acum, toate eforturile sînt con
centrate în direcția pregătirii produc
ției anului 1977. încă de pe acum ge 
poate afirma că întregul volum al 
producției marfă a fost nominalizat 
și că majorității producției trimestru
lui I l-au fost asigurate condițiile 
tehnico-materiale, precum și — ele
ment deosebit de important — des
facerea. O atenție deosebită se acor
dă și investițiilor anului care vine, 
fondurile alocate acestora fiind cu 40 
la sută mai mari decît în acest an. 
Anul viitor vor continua lucrările 
de construcții la noi și importante o- 
bieotive industriale, în cadrul între
prinderii de utilaj greu „Progresul", 
combinatului de celuloză, hîrtie și 
fibre artificiale, întreprinderii „La
minorul", șantierului naval, între
prinderii de confecții. Pe seama 
acestor noi capacități se pre
vede să se realizeze noi sporuri 
de producție.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scinteil'1

Dovezi ale hărniciei

CONTRACTELE ECONOMICE
definitivate pînă la ultimul amănunt
In ultima perioadă, în toate între

prinderile doljene, sub directa îndru
mare a biroului Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., s-au intensificat 
pregătirile pentru producția anului 
1977. La întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole din Craiova, una din 
unitățile economice fruntașe ale ju
dețului, aceste pregătiri au început 
mai devreme și sint mai avansate 
față de anii precedenți. Motivul este 
lesne de înțeles : mai întîi, pentru că 
au sporit considerabil sarcinile de 
plan pe 1977 față de anul în curs 
cu 369 milioane Iei la indica
torul producție marfă și cu pes
te 99 milioane lei la planul de 
export ; în al doilea rînd, pentru 
că această tînără și modernă_ între
prindere craioveană se numără prin
tre unitățile economice ale țării că
rora le revin sarcini exprese de a 
accelera, prin realizarea unor mașini 
și utilaje de mare productivitate, 
mecanizarea unor lucrări în agricul
tură, în conformitate cu prevederile 
documentelor de partid elaborate în 
acest sens. De 
menționat că a- 
ceste importante 
sporuri de pro
ducție se vor ob
ține, în special, 
pe seama creș
terii productivită
ții muncii, sar
cină care în 1977 
va fi mai mare 
cu peste 75 000 lei 
pe angajat, com
parativ cu nivelul actual. Important 
este și faptul că anul viitor mai 
bine de 50 la sută din producția în
treprinderii o reprezintă produse noi 
și modernizate. De altfel, 1977 este 
anul hotărîtor în reprofilarea între
prinderii pe fabricația de tractoare 
și mașini agricole de mare producti
vitate, potrivit indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lucru efectuată la 
Craiova în 1975.

Așa cum ne relata tov. ing. .Nico
lae Ecobici, directorul întreprinderii, 
anuî viitor aici urmează să fie pro
duse noi tipuri de tractoare, precum 
și o întreagă gamă de pluguri rever
sibile, produse ce sînt menite să aju
te la traducerea în viață a obiectivu
lui ce stă în fața agriculturii : „Doi 
oameni Ia fiecare 100 de ha".

Cum este și firesc, aceste proble
me deosebite pe care le ridică pro
ducția anului 1977 au determinat 
conducerea unității și specialiștii, în 
frunte cu organizațiile de partid, să 
ia din vreme măsurile ce se impun, 
astfel incit din prima lună a anu
lui viitor — ale cărei prevederi sînt 
cu 12 la sută mai mari decit în ul
tima lună a anului curent — sarci
nile de plan să poată fi realizate 
exemplar.

— Conștienți de faptul că aceste 
prevederi deosebit de mobilizatoare 
pot fi realizate numai prin organiza
rea științifică a producției și a mun
cii, element hotărîtor pentru atin
gerea nivelului de productivitate sta
bilit, am acționat ferm încă din acest 
an pentru reorganizarea tehnologică 
a întreprinderii — ne spunea ing. 
Ion Ionescu, șeful serviciului orga
nizarea producției și a muncii. Dacă 
în 1975 în întreprinderea noastră nu 
aveam nici o linie tehnologică de 
fabricație și montaj, în acest an 
avem 10 astfel de linii. In 1977 vom

La Întreprinderea 
de tractoare 

și mașini agricole 
din Craiova

dispune de linii tehnologice pen
tru fabricația de tractoare, pentru 
fabricarea de mașini agricole (re- 
morci-cisterne, remorci-basculante, 
mașini de împrăștiat îngrășăminte) și 
pentru fabricația de pluguri.

— Să precizăip, intervine în discu
ție directorul întreprinderii, că toate 
aceste linii tehnologice, dotate cu 
S.D.V.-uri, A.M.C.-uri și mașini a- 
gregat de mare productivitate, sînt 
proiectate și realizate prin foițe pro
prii, de specialiștii noștri. Pornind de 
la considerentul că în 1977 prevede
rile de plan sînt mult sporite față 
de acest an, iar structura sortimen
tală a producției este diferită, pre- 
dominînd produsele noi, ne-am pre
ocupat din timp de recrutarea și for
marea de muncitori, în special pen
tru meseriile deficitare. în prezent, 
peste 1 200 de tineri, din care 500 
fete, urmează cursurile de pregătire 
și la începutul anului viitor vor 
fi repartizați în producție. Sem
nificativ este și faptul, că de pe a- 

cum întreaga pro
ducție a anului 
1977 a fost no
minalizată. iar 
sarcinile de plan 
pe luna ianuarie 
au fost defalcate 
pină Ia ultima 
formație de lucru: 

. în mod firesc, ele 
știu în clipa de 
față ce și cît au 
de realizat. De 

altfel, o serie de repere pentru pro
ducția lunii ianuarie au și fost lan
sate în fabricație.

Dacă aceste aspecte ale pregătirii 
producției anului viitor au fost solu
ționate în bune condiții și la timp, 
la I.T.M.A. Craiova ,se ridică însă și 
citeva probleme care, în bună parte, 
depășesc posibilitățile întreprinderii 
și ale organelor locale. Așa cum am 
aflat de la conducerea unității, anul 
viitor urmează să se realizeze aici 
un important număr de brăzdare 
pentru care nu este asigurată în 
întregime baza materială. Aceleași 
greutăți se mențin și în ceea 
ce privește asigurarea elemente
lor de etanșare pentru cilindrii 
hidraulici de la tractorul cu încăr
cător hidraulic T.I.H.-445, precum 
și a camerelor și anvelopelor tip 
825 X 15. De aceea, colectivul între
prinderii craiovene face un apel căl
duros, tovărășesc către centrala inr 
dustrială de resort de la Brașov, în
treprinderea de comerț exterior „Me- 
talimportexport" București, Ministe
rul Industriei Metalurgice și între
prinderea de comerț exterior „Uni- 
versaltractor" București de a-1 spri
jini în rezolvarea acestor pro
bleme. Eforturi conjugate tre
buie să depună întreprinderea craio
veană și organele centrale de resort 
și pentru grăbirea contractării la 
unele categorii de materii prime — 
între care metal, material lemnos.

Iată, așadar, doar citeva din pro
blemei^ hotărîtoare pentru desfășu
rarea producției anului viitor, care 
se cer grabnic soluționate încă de pe 
acum pentru a se asigura realizarea 
în bune condiții a sarcinilor de plan 
pe 1977 de către colectivul întreprin
derii craiovene.

Nicolae BABĂLAU 
corespondentul „Scînteii"

și capacității creatoare
Colectivul întreprinderii de mecanică fină din Ca

pitală a obținut și in acest an rezultate de prestigiu 
in intrecere. Bunăoară, planul anual a fost în
deplinit înainte de termen, sporul de producție peste 
prevederi fiind obținut în exclusivitate prin creșterea 
productivității muncii. La un sortiment de bază, scule 

»și dispozitive, se estimează că prevederile vor fi de
pășite cu 4,8 la sută. Prezentăm în aceste imagini 
cîțiva muncitori și maiștri destoinici care și-au adus 
o contribuție însemnată, la locurile lor de muncă, la

obținerea acestor realizări 
Emilia Georgescu, Nicolae 
mitru Neagu, Ion Ioniță, 
chita. Plecînd de la succesele dobîndite, harnicul co
lectiv acționează în aceste zile pentru pregătirea con
dițiilor de realizare a producției planificate pentru anul 
următor, din care aproape o treime va fi formată din 
produse noi. (C. Cârlan).

(de Ia stînga la dreapta) 1 
Vlăsceanu, Nina Joița. Du- 
Elena Petre și Vasile Ni-

Foto : E. Dichiseanu

Oamenii au crezut în forțele lor...
și au produs de două și de trei ori mai mult

Prin anul 1974, în urma indicații
lor date de Comitetul județean Ar
geș al P.C.R., direcția agricolă jude
țeană, împreună cu- uniunea jude
țeană C.A.P. -au făcut o amplă ana
liză cu privire la activitatea ec-ono- 
mico-financiară a cooperativelor a- 
gricole de producție. Din această a- 
naliză a rezultat că 48 cooperative a- 
gricole au obținut în acel an rezul
tate economice sub posibilitățile de 
care dispuneau. Pe baza constatări
lor efectuate a fost întocmit un pro
gram de dezvoltare a acestor unități 
pe perioada 1975—1980, astfel îneît
rezultatele în pro
ducție să ducă la 
creșterea venitu
rilor cooperatori
lor.

în primul rînd 
s-a stabilit să se 
acționeze pe mul- ' 
tipie planuri în 
vederea sporirii 
producției vege
tale și < animale. 
A fost îmbunătățită structura cultu
rilor și a efectivelor de ani
male, au fost stabilite tehnologii 
pentru fiecare cultură și specie de 
animale în parte, s-au asigurat ca
dre tehnice cu experiență, iar munca 
a fost organizată în acord global. 
Unităților respective li s-au asigurat 
îngrășăminte chimice și amendamen
te în cantități mai mari, erbicide 
pentru 90 la sută din culturile de ce
reale păioase și 75 la sută pentru 
cele prășitoare. au fost făcute ame
najări pentru irigații și combaterea 
eroziunii solului. Pentru sporirea 
producției zootehnice au fost moder
nizate pășunile și înlocuită o mare 
parte din animalele slab productive 
cu animale mai valoroase. Pentru 
fiecare unitate euprinsă în program 
s-a repartizat cite un împuternicit 
din partea organelor județene.

In timpul relativ scurt care a tre
cut de la întocmirea programului 
amintit au fost obținute rezultate 
bune in ce privește sporirea produc
ției vegetale. La cultura griului cele 
48 unități considerate „cu proble
me" au depășit în acest an produc
ția cu 11 260 tone, față de prevede
rile cuprinse în plan. Numai de la 
această cultură s-a realizat un venit 
în plus de circa 18 milioane lei. De
pășiri însemnate de producție se 
prelimina și la porumb, cartofi și le
gume. Rezultate bune au fost înre
gistrate și în dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Pe cele trei trimestre, e- 
fectivele de animale au fost realizate 
în proporție de 97.43 la sută și sînt 
condiții ca pină la sfîrșitul anului să 
se depășească numărul stabilit. La 
porcine s-au obținut efectivele 
in proporție de 208.8 la sută, iar la 
ovine fată de plan se cresc mai mult 
cu peste 2 000 de capete.

Un exemplu demn de reținut în 
redresarea economico-financiară îl 
oferă cooperativa agricolă din Birlo- 
gu. în fiecare an se seamănă in cul
tură ascunsă, de regulă în grîu, cite

150—710 ha cu trifoi, idzultatele a- 
cestei rpăsuri inițiate de inginerul șef 
Ion Gheorghina sînt excelente. Refe
ritor la această problemă, tovarășul 
Dumitru Toma, președintele coope
rativei, ne spunea că la început a 
avut ezitări. După doi ani, cind a vă
zut avantajele, o susține cu toată tă
ria. In .primul an de cultură se ob
ține o recoltă bună 
fără alte cheltuieli în 
semănat, iar în al doilea, 
atinge circa 3 000 kg fîn 
Apoi cultura este lăsată pentru să- 
mînță. In acest an numai din să-

de trifoi 
afară de 
producția 

la hectar.

Rezultatele obținute pînă acum in 
sporirea producției agricole și a ve
niturilor bănești răsplătesc din plin 
eforturile membrilor cooperatori. 
Luînd drept termen de comparație 
anul 1973, înainte de a fi aplicate 
aceste importante acțiuni, rezultă un 
salt demn de luat în seamă. în 1973 
s-au obținut 1 300 kg grîu la ha, iar 
în acest an — 4 070 kg ; la porumb, 
în 1973 s-au recoltat cite 475 kg, iar 
în 1976 ......... _ . - '
in 1973 s-a realizat 
847 1, iar în anul 
Producția globală

4 500 kg ; la lapte de vacă 
o producție de 
acesta 1 700 1. 
a sporit

3 937 000
14 104 000

IN JUDEȚUL ARGEȘ: progrese evidente 
pe calea întăririi economice 

a cooperativelor agricole insuficient 
dezvoltate

mința dc 
de circa 
treilea se 
o bună 
tarlaua cu griu cultivat, după trifoi 
s-au recoltat cite 6 000 kg la hectar. 
După griu urmează porumb și tot în 
acest an de pe tarlaua pe care a fost 
în anii trecuți trifoi s-a realizat o 
producție de peste 10 000 kg porumb 
ia hectar. Anual se seamănă cîte 50 
ha cu soia și, pe lingă producția bună 
ce se obține, se asigură o rotație și 
o amplasare judicioasă a culturilor, în 
zootehnie s-a trecut la o selecție ri
guroasă. Concomitent, s-au asigurat 
finuri de trifoi de calitate și siloz 
din abundență. Pînă acum au fost în
locuite 170 de vaci cu producții mici, 
din cele 320 cîte are unitatea, cu ani
male tinere de mare producție.

*

trifoi s-a obținut un venit 
un milion lei. în anul al 
seamănă grîu, trifoiul fiind 
plantă premergătoare. Pe

*
(Urmare din pag. I)
disciplină desăvîrșite în muncă, de 
înaltă exigență față de nivelul cali
tativ al lucrărilor executate, precum 
și pentru pregătirea pînă în cele mai 
mici amănunte a intrării în pro
ducție a tuturor noilor obiective.

Eficiența acestor preocupări este 
pe de-a-ntregul confirmată în prac
tică de revirimentul solid înregistrat, 
în ultima perioadă de timp, pe șan
tierele Combinatului de îngrășămin
te chimice din Bacău, Fabricii de 
nutrețuri combinate din Vaslui, în
treprinderii de autocamioane din 
Brașov ș.a. Reviriment datorat ne
mijlocit situării permanente a orga
nizațiilor de partid de pe aceste 
șantiere în „miezul" tuturor proble
melor ivite intr-un. moment sau al
tul, hotărîrii cu care constructorii și 
montorii au acționat în vederea re
zolvării lor rapide.

Eforturile constructorilor și mon
torilor trebuie susținute insă și de 
beneficiarii de investiții. Ne referim,

la 
la
Valoarea 
norme 
ționale a 
dfe la 12 
1973 la 35 
acest an.

Și alte 
rative 
din județul Ar
geș au obținut în 

bune. Așa sînt

de 
lei 
lei. 

unei
conven- 
crescut 
lei 
lei

în 
în

coope- 
agricole

acest an rezultate
cele din Căteasca, Mărăcineni, Bu- 
zoești, Costești, Bradu, Gliganu, 
Ionești și altele. Cele 48 de u- 
nități cuprinse în programul de 
redresare economică rambursează 
pentru prima dată în întregime cre
ditele de producție, cele speciale 
aferente, cît și ratele din acest an 
la împrumuturile pe termen lung.

Desigur, e o acțiune de mare im
portanță, care a demarat' bine, cu 
rezultate remarcabile, dar care tre
buie continuată cu intensitate, astfel 
incit succesele obținute în dezvolta
rea economică și financiară a coo
perativelor agricole amintite să fie 
continuu consolidate.

Florea CEAUȘESCU

cu precădere, la participarea aces
tora la lucrările de montaj tehnolo
gic, cu echipe proprii de lucrători, 
constituite din rîndul cadrelor care 
vor mînui peste puțin timp mașinile 
și instalațiile noilor capacități. 
Rezultatele obținute pe șantierele 
întreprinderilor bucureștene „23 Au
gust" și de pompe, de pe noua plat
formă industrială . din Focșani, unde 
o bună parte din montaj a fost pre
luată de beneficiarii respectivi, pun 
în lumină o experiență valoroasă, 
care se cere preluată și generalizată 
și pe alte șantiere.

Un alt neajuns care trebuie grab
nic înlăturat 
la livrările 
strictă între 
a mașinilor 
nologice și 
mai ales pe șantierele noilor capa-

lichidarea restanțelor 
de utilaje, corelarea 
expedierea pe șantiere 

și echipamentelor teh- 
solicitările montorilor,

• Față de 1975 — un ritm de creștere a producției 
de 14,9 la sută • Numeroase produse noi în fabricație

• Obiective și mai cutezătoare pentru 1977
La 22 decembrie, oamenii mun

cii din tînăra industrie a județului 
Harghita au anunțat îndeplinirea pla
nului anual la producția globală in
dustrială. Raportînd conducerii parti
dului acest succes de seamă, colecti
vele de muncă din județ demonstrea
ză încă o dată dorința fierbinte de a 
contribui, cu întreaga lor capacitate 
creatoare, la înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, de a traduce prin 
fapte grăitoare de muncă prețioasele 
indicații date de secretarul general al 
partidului cu prilejul întîlnirii cu oa
menii muncii din
Realizarea cu nouă 
planului anual pe 
ansamblul jude
țului creează pre
mise sigure pen
tru atingerea ma
relui obiectiv al 
actualului cinci
nal: dublarea producției industriale 
a județului.

Referindu-se la elementele de bază 
care au contribuit în mod hotărîtor 
la obținerea succesului amintit, tova
rășul Ovldiu Munteanu, secretar al 
comitetului județean de partid, ne-a 
spus :

— Pe primul plan al preocupărilor 
organelor și organizațiilor de partid 
s-au situat acțiunile de îmbunătățire 
a calității produselor, de promovare 
cu consecventă a progresului tehnic, 
ceea ce a dus, printre altele, la de
pășirea planului de asimilare de noi 
produse și reînnoirea accentuată a 
fluxurilor tehnologice. Anul acesta, 
în întreprinderile industriale din 
județ au fost asimilate 2 736 de noi 
produse, din care 686 peste prevede
rile planului. La peste 170 milioane 
lei se va ridica valoarea producției 
suplimentare care se va realiza pînă 
la sfîrșitul anului curent. Statornicia 
sentimentelor de dragoste si de ata
șament față de politica partidului, 
munca înfrățită, hărnicia .și elanul 
creator ale oamenilor muncii din ju
deț — români și maghiari — au dat 
roade bogate : ritmul de creștere a 
producției industriale a ajuns la 14.9 
la sută, cu peste trei procente față de 
prevederile inițiale din planul 
cinai, în condițiile în 
pondere accentuată începe 
industria constructoare de 
industria chimică, ramuri
re ale progresului tehnic. Este cazul

Miercurea Ciuc. 
zile în avans a

HARGHITA

cin-
care o 

să ocupe 
mașini șl 
hotărîtoa-

cități de la întreprinderile de cabluri 
și materiale electroizolante din Bu
curești, de osii și boghiuri din Balș, 
de prelucrare a aluminiului din Sla
tina, Combinatul siderurgic din Re
șița.

Asemenea restanțe trebuie recu
perate cit mai repede și este de da
toria organizațiilor de 
unitățile furnizoare de 
nologice să acționeze 
hotărît in acest sens, să controleze 
cu maximă exigență cum sînt finali
zate programele de fabricație stabi
lite. îndeplinirea măsurilor prevă
zute reprezintă nu numai o sarcină 
profesională, ci, dimpotrivă, o sarci
nă politică majoră. Nu diminuăm 
rolul și atribuțiile specialiștilor din 
acest domeniu, dar în unele unități 
ca, de pildă, întreprinderile con
structoare de mașini din Reșița, de

este de da- 
partid din 

utilaje tch- 
energic și

să amintim, în acest sens, că între
prinderea de piese auto și tractoare 
din Miercurea Ciuc va produce anul 
viitor 2 000—2 500 tractoare, iar în 
1980 urmează să realizeze 10 000 
tractoare, respectiv, de două ori mai 
multe decît existau în România în 
anul 1938.

„Să depășim propriile noastre re
corduri", „Noi producem, noi con
trolăm", „Minutul și secunda", „Să 
folosim din plin cele 480 minute de 
lucru", „Prietenii noului angajat", 
„Fiecare specialist — om de concep
ție" ș.a. sînt acțiuni prin care s-au 
Identificat și pus în valoare impor
tante rezerve interne din unități. 
Citeva exemple sint elocvente în 

acest sens. Dato
rită inițiativelor 
muncitorești s-a 
ajuns la I.J.I.L. 
Harghita la o 

. producție supli
mentară de peste 

50 milioane lei, la I.P.A.T. Miercu
rea Ciuc — de 24 milioane lei, 
la C.E.P.L. Toplița — de 23 mi
lioane lei, la întreprinderea de 
ață Odorheiu Secuiesc — de peste 13 
milioane lei ș.a. Astfel de acțiuni iși 
mențin actualitatea datorită faptului 
că, și în anul viitor, industriei jude
țului Harghita îi revin sarcini deose
bit de mobilizatoare. Este suficient 
să amintim că pentru 1977 s-a pre
văzut, avînd în vedere posibilitățile 
de care dispune județul, creșterea 
producției pentru export cu 29,5 la 
sută.

în ceea ce privește pregătirea nou
lui an economic, remarcăm că au 
fost create toate premisele de 
care depinde intrarea în circuitul 
economic al județului a două noi 
mari obiective industriale, precum și 
cele necesare creșterii eficientei în
tregii activități în acest domeniu. 
Astfel, prin gospodărirea judicioasă 
a materiilor prime și materialelor s-a 
stabilit că este posibil, față de preve
derile cincinalului, ca în anul 
să se economisească 4 506 tone 
bustibil convențional, 4 536 000 
energie electrică și să se dea 
plan 2135 metri țevi din oțel,
tone fontă. 1883 mc cherestea de ră- 
șinoase, însemnate cantități de alte 

’ produse.

viitor 
com- 
kWh 
peste
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I. D. KISS
corespondentul „Scinteil"

mașini grele din București, de utilaj 
chimic din Făgăraș, mecanică de 
utilaj chimic din Capitală ș.a. so 
observă, pe alocuri, tendința de a 
tergiversa lucrurile. Iată un cimp 
larg de acțiune pentru organele și 
organizațiile de partid, care pot și 
trebuie să aducă o contribuție sub
stanțială la rezolvarea acestor pro
bleme, prin cele mai variate forme 
ale muncii politice, prin cultivarea 
unui climat de responsabilitate co
munistă față de respectarea angaja
mentelor asumate.

Numai acționînd in acest mod este 
posibilă intrarea neîntirziată in func
țiune a noilor capacități și obiectivi 
de investiții aflate in etapa finaliză 
rii lor. Potențialul tehnic și uman di 
care dispun mofitorii și constructorii 
beneficiarii de investiții și furnizori 
de utilaje reprezintă o premisă so
lidă că. pe șantiere, lucrările vor f 
încheiate în cel mai scurt timp, ia 
economia națională va beneficia ci 
mai repede de aportul productiv a 
noilor capacități.
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Dimensiunea științific-documentarâ 
a literaturii de inspirație istorica

în general operele iitera- 
re reprezintă un 'mijloc de 
cunoaștere a frămîntărilor 
și năzuințelor sociale ale 
vremurilor în care au fost 
scrise. Marile creații, pe 
lingă valoarea artistică ce 
depășește timpi și spații, au 
și valoarea unor documen
te istorice.

Printre terținele „Divinei 
Comedii" apar în filigran 
oameni, frămîntările și pa
siunile Italiei lui Dante și, 
ca să nu amintesc alte e- 
xemple, menționez doar că 
la noi creațiile eminesciene 
sint izvorîte din probleme
le ce frămîntau societatea 
românească din vremea în 
care a trăit poetul.

Desigur că prin studiile 
istorice, prin valoarea lor 
științifică de relevare o- 
biectivă a trecutului, a vie
ții popoarelor și a celor 
ce au ajutat mersul aces
tora înainte, istoria trebuie 
să se înfățișeze în aspec
tele ei cele mai sincere, și, 
totodată, cele mai mari, 
conforme unei realități o- 
biective. Nu este, totodată, 
mai puțin adevărat faptul 
că literatura de evocare is
torică poate deveni oglinda 
fermecată de măiestria ar
tistică a evocatorului în 
care să se reflecte imagini 
din felul de viată, concep
țiile și aspirațiile oameni
lor din anumite momente 
sau epoci istorice. Aceasta 
și pentru că nu se poate 
accepta o separare a do
meniului științific de cel 
artistic-literar, domenii 
care, dacă nu se suprapun, 
pot — și trebuie — să se 
întregească reciproc.

Scriitorul, poetul evoca
tor al istoriei trebuie să 
se articuleze adevărului is
toric nu numai printr-o

(Urmare din pag. I)
mai apropiat de noi. Muzeul de isto
rie și arheologie al județului Pra
hova, ca să dăm un exemplu, cu
prinde mărturii ale continuității 
vieții de cultură începînd din pa
leoliticul mijlociu, dar și ale luptei 
muncitorilor din industria petro
lului. Războiul pentru independen
ță a generat nu numai poezii, 
povestiri și amintiri, ci și un reper
toriu de teatru popular. Nu numai 
legendele și tradițiile istorice, dar și 
specii ale literaturii populare, apa
rent atemporale, ca basmul, își men
țin valorile lor formative prin arta 
•și etica lor, în zilele noastre.

într-un interviu recent, sculptorul 
Vida Gheza mărturisea că datorează 
unele din capodoperele sale lumii 
basmului maramureșean. Nu am în
registrat încă — poate nu ne-a ajuns 
la cunoștință — prezența povestito
rilor populari și a textelor model de 
proză populară în prima fază a festi
valului. întrebarea este cum să fie 
integrate în ansamblul manifestărilor 
festivalului cît mai multe și mai va
loroase aspecte ale întregii noastre 
culturi populare ? Aceea a povestirii 
ar fi o cale, care ar fi deschisă ati- 
tor talente de povestitori din popor. 
Să ne amintim ce imens rol au avut 
în geneza operei lui Mihail Sadovea- 
nu istorisirile auzite de la pescarii, 
vînătorii, ciobanii, prisăcarii întâlniți 
de marele scriitor.

Ne gîndim cît de frumos ar suna 
ca artă și cît de eficient ca educa
ție patriotică povestiri de evocare a 
tradițiilor istorice locale, acolo unde 
ele sînt vii, la însuși locul monu
mentelor de glorie ale trecutului : 
lingă zidurile dăltuite de vreme ale 
cetăților de apărare, la gorunul lui 
Horia, la locurile amintirii lui Gheor
ghe Doja și Ștefan Ludwig 'Roth, la 
casa din Bala de Criș unde Avram 
Iancu și-a depănat ultimele zile ale 
vieții, la casele unde s-au întrunit 
în ilegalitate comuniștii, unde s-au 
tipărit ziarele partidului. La astfel 
de șezători ar citi din scrierile lor și 
scriitorii țărani și harnicii monogra- 
fiști ai satelor natale. Citeam deu
năzi despre învățătorul Stanciu Da-

strictă documentare, ci și 
prin mijloacele intuiției 
sale artistice, recunoscînd 
din multitudinea de date 
individualizate ce-i stau la 
îndemfnă, tocmai ceea ce 

‘ poate fi generalizat.
Ca istoric și scriitor, îmi 

îngădui a face o seamă de 
considerații în legătură cu 
rîvna unor numeroși poeți 
(chiar consacrați) de a ape
la la istorie ca temă a crea
ției lor. De fapt, nu este 
vorba numai de poeții 
care-și caută surse de in
spirație în istorie, pe te
meiul unei documentări li
vrești, ci și de aceia care 
tind a deveni — cît de cît 
— și istorici, chiar dacă sînt 
suspectați de diletantism. 
Alexandre Dumas avea 
dreptate cînd spunea: „Ce 
istorici ar ieși din poeți, 
dacă ei ar consimți să se 
facă istorici".

îmi amintesc cu cîtă rîv- 
nă cerceta Cicerone Theo- 
dorescu perioada cuceririi 
Daciei de către romani, 
pentru a realiza un vast 
poem, sau de investigația, 
lui Th. Balș pentru volu-' 
mul său „1907". Exemplele 
imediate sînt multe, nu in
sist, dar trebuie să mențio
nez și strădania lui Ioți 
Gheorghe — cu totul me
ritorie, cred — pentru e- 
lucidarea științifică a unor 
adevăruri istorice, tîșnite 
din cercetarea complexă a 
unor texte și inscripții an
tice de pe teritoriul pa
triei.

în general, poetul își sti
mulează inspirația cu aju
torul documentării istorice 
sau, altfel spus, brodează 
puncte și cusături policro
me — metaforice chiar — 
pe canavaua faptului isto

ric. Cazna sa — cred — 
este mai mare decît a cer
cetătorului de specialitate 
pentru că trebuie să pună 
un fel de frînă elanului 
creator, zborului pe aripi
le elevate ale inspirației 
de moment, în măsura în 
care faptul istoric, concret, 
îi indică o realitate care-1 
atrage către ea. Firește că, 
în acest caz, realismul is
toric trebuie configurat la 
valoarea sa — chiar semi- 
științifică — iar scriitorul, 
fie poet, prozator sau dra
maturg, trebuie să se su
pună acestor indicații de 
„regie". istorică.

De aceea — în mod cri
tic — prețuim acele creații 
și pe acei poeți care se 
străduiesc a discerne și a 
pune la temeiul operei lor 
realismul istoric, vădind în
cadrarea lor într-o atentă 
documentare, dar totodată 
nu putem să nu refuzăm cu 
hotărîre diletantismul, sau 
mai adesea superficialitatea 
versurilor de evocare a tre
cutului, care nici măcar nu 
au ecoul izbucnirilor împru
mutate din adevărul istoric.

Lăsînd la o, parte spec
trul romantic al unor poeți 
din veacul trecut, care au 
militat cu devotament pen
tru renașterea culturii na
ționale, evocînd momente 
de aprigă luptă biruitoare 
ale istoriei noastre, pentru 
a trezi sentimentele patrio
tice ce au contribuit la tu
multul revoluției de la 1848 
și la Unirea Principatelor, 
trebuie să spunem că a- 
cești poeți și-au făcut da? 
toria ,1a momentul istoric 
respectiv.

Este însă momentul să 
ne gîndim la prezent și mai 
cu seamă la viitor, pentru

FOLCLORUL
finoiu, din Novacii Gorjului, care a 
scris un roman al vieții de toate 
zilele a ciobanilor din satul său. ma
nuscris impregnat de observații și 
meditații asupra eticii acestei vieți.

Punem multe speranțe în Festiva
lul național „Cîntarea României" și 
in ceea ce privește impulsul hotărî- 
tor, necesar astăzi — prin selectare 
dreaptă și riguroasă — pentru păs
trarea autenticității formelor de ex
presie ale culturii noastre populare. 
E adevărat, această autenticitate 
există, dar stabilirea nuanțelor ei nu 
e atît de simplă. Difuzarea largă și 
profundă a culturii moderne în me
diul rural, pe de o parte, prestigiul 
spectacolelor prezentate de marile 
ansambluri de cîntec și dans popu
lar. pe de alta, au avut o dublă con
secință : în timp ce interesul con
știent și atașamentul pentru strălu
citele noastre tradiții folclorice s-au 
accentuat multiplu în mase, multe 
dintre talentele din sînul lor, nepro
fesionalizata înaă, sînt din ce în ce 
mal tentate să evadeze din sistemul 
metaforic al artei și literaturii popu
lare spre modurile de expresie ar
tistică modernă. Nu e un rău, ci. 
dimpotrivă, un fenomen firesc. Rău 
e cînd 1 se produc confuzii' între una 
și alta, considerîndu-se ca folclor 
producțiile cqlor din urmă. *

• V RAN CE A. în perioada 
26—28 decembrie se desfășoară 
la Focșani cea de-a IX-a ediție 
a acțiunii republicane „Ambasa
dorii prieteniei pionierești" sub 
genericul „Glorie eternă eroilor 
neamului". Acțiunea, organizată 
de Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, se înscrie în 
contextul manifestărilor dedica
te sărbătorii centenarului Inde
pendenței. în zilele cit vor fi 
la Focșani, pionierii sosiți din 
toate județele desfășoară activi
tăți cultural-artistice, vizitează 
obiective economice și indus
triale, participă la întilniri cu 
oameni ai muncii, scriitori, oa

O clarificare s-a produs in plas
tică, unde s-a impus și s-a diferen
țiat pictura naivă, față de arta popu
lară decorativă, tradițională. în 
poezia lirică însă confuzia persistă.

Nu e suficient să realizezi „fol
clor nou" numai prin simpla adap
tare a prozodiei, a versului popu
lar, renunțînd la sistemul metaforic, 
la limbajul artistic propriu poeziei 
noastre populare. Din această con
fuzie rezultă liibrizi, ceva care nu e 
nici folclor nici poezie modernă. Ac
centul pus pe spectacol, pe succe
sul în fața publicului evidențiază 
și mai mult această confuzie. Am 
asistat în anii din urmă la specta
cole în care am auzit texte folclo
rice pe muzică popp și folk, sau în 
care era inclusă și romanța — spe

ceea ce trebuie să fie și 
să scrie poetul de evocare 
istorică, toți acei poeți care, 
prin vocație, găsesc în is
toria noastră temeiul pu
ternic al artei lor, și au 
făcut din aceasta un nobil 
crez și stindard estetic. Nu 
le putem cere să se trans
forme în cercetători știin
țifici ai istoriei, ci, asimi- 
lînd datele fundamentale 
care conferă un sens isteric, 
să devină creatori capabili 
să dea dimensiune artisti
că timpurilor trecute. Toc
mai situarea în „termeni 
istorici" a operei de artă ne 
îndeamnă să vedem deopo
trivă în diletantism și li
vresc simptome păgubitoa
re pentru realizarea unor 
scrieri de calitate.

Experiența marii noastre 
literaturi, prin Eminescu (și 
nu numai prin el) a dove
dit, atunci cînd a evocat 
momente-ale istoriei noas
tre, că se afla la înălțimea 
cercetării istorice din vre
mea sa, transformînd, pe 
calea realismului, file de 
învolburată cronică în ne
pieritoare opere de artă.

Evocarea în versuri a 
momentelor istoriei noastre 
constituie o necesitate nu 
numai educativă, ci și o 
cale de creare a unor ope
re de valoare. Dincolo de 
proză, dramaturgie, poezia 
poate constitui măiastră 
broderie de aur a Epopeii 
Naționale. Istoria noastră 
își deschide imensele pa
gini de viață trăită spre 
toți creatorii. Trebuie nu
mai s-o cunoaștem in da
tele ei cele mai adînci, s-o 
ferim de improvizații și 
răstălmăciri.

Prof. dr. Horia URSU

cie de frumoasă tradiție românească, 
ridicată la înălțimi prin atît de cu
noscutele versuri ale lpi Eminescu 
și melodiile lor — dar care nu e 
folclor. Din aceleași considerente a-a 
ajuns a fi integrate în folclor și 
așa-numitele „cîntece de pahar", — 
specie în care și-au cîștigat simpa
tii în public unii cîntăreți ; vulgari
tatea textelor, nivelul lor estetic 
scăzut viciau prin această confuzie 
prestigiul folclorului nostru și ofe
reau un model prea puțin indicat 
pentru talentele din masă.

Pentru orientarea acestor talente 
din masă, pentru desăvîrșirea for
mării Celor profesionalizate, sîntem 
convinși că desfășurarea în timp a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" va avea efecte salutare. 
Festivalul va constitui, și în ceea ce 
privește folclorul, manifestarea cea 
mai de seamă și mai autentică a 
spiritualității maselor din România 
socialistă.

în zilele vacanței, la Casa pionierilor 
din orașul Bistrița (cercul artelor 

plastice)
Foto : E. Dichiseanu

t V
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoalâ.
11,00 Film artistic : „Aleargă repede, 

aleargă liber". Producție a stu
diourilor engleze.

12.35 „Făclia tipografilor". Selecțiuni din 
spectacolul susținut în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei".

12,55 Telex.
16,00 Teleșcoală : Cea dinții carte a 

neamului (Istoria României) : Bu- 
rebista.

16.30 Matineu de vacanță : Crăiasa ză
pezii (II).

17,00 Telex.
17,05 Tragerea de amortizare ADAS.
17.15 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
17.45 Hochei : U.R.S.S. •— Cehoslovacia. 

(Rezumat înregistrat de la Mos
cova).

18.45 Teleoronlca pentru pionieri.
19,00 Temelii de țară nouă,
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 1976 — Anul politic intern.
20.30 Teatru TV : „Casa care a fugit pe 

ușă" de Petru Vintllă. Regia și 
adaptarea TV : Dinu Cernescu.

22.15 Interprețl al eînteculul popular.
22.35 Eroismul cotidian.
23,05 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Heldl.
20,25 Cu sentimentul datoriei împlinite.
20.45 Armonii intime : Johannes Brahms.
21.15 Telex.
21.20 1976 — ultimele file de calendar.
21,40 Ferestre deschise spre lume — 

Pămîntul oamenilor.

în concert: corul și orchestra 
Radioteleviziunli române

Foto : Gh. Vințilă

Pompiliu MARCEĂ

„Lumea
operei

Lumea operei lui Sa- 
doveanu, apărută la e- 
ditura Eminescu, a fost 
scrisă din rațiuni po
lemice față de o anu
mită critică, interesată 
mai mult de aspectele 
tehnicii literare și mai 
puțin de cele ale uma
nității sadoveniene. E- 
locvent e, în acest 
Sens, argumentul exe
gezei : „...am abordat, 
în încercarea de față, 
problema umanității 
din opera lui Sado- 
veanu pornind de la 
un anume scepticism 
față de tehnicismul u- 
nei părți a criticii ac
tuale care, judecind 
operele scriitorilor, 
mai vechi sau mai noi, 
insistă disproporționat 
asupra compoziției, vi
ziunii asupra naturii, 
meșteșugului etc. și 
mai puțin asupra oa
menilor".

Iată, deci, mobilul 
investigației. In fond, 
cartea lui Pompiliu 
Mareea dezvoltă pro
poziția lui G. Călines- 
cu după care opera 
lui Sadoveanu „e o 
țară pe care o străba
tem mereu, uimiți de 
splendoarea și de ine
ditul ei". Trebuie spus 
că din acest punct de 
vedere actualul critic 
al lui Sadoveanu adu
ce o serie de dovezi 
convingătoare pînă la 
fastidios. Comentariul 
riscă la un moment dat 
să ia înfățișarea unui 
dicționar de personaje, 
sistematizat pe cate
gorii sociale, morale si 
profesionale (țărani, 
muncitori, tîrgoveți, 
boieri, domnitori, in
telectuali. osteni, ari
viști), nu fără a co
menta optica scriitoru
lui asupra unui feno
men sau altul, convin

gerile social-politice, 
sau de a fixa inter
ferențele cu curentele 
epocii (naturalism, se- 
mănătorism, popora
nism și gîndirism, a- 
cesta din urmă insu
ficient probat) șl de a 
face raportări la lite
ratura română și uni
versală într-o ținută 
științifică ireproșa
bilă.

în descrierea tipo
logiei sadoveniene, fă
cută la nivel conți- 
nutlstic pe întreaga 
suprafață a operei, 
cercetătorul urmărește 
manifestările umanu
lui, în condiționările 
lui sociale și psiholo
gice. Valoarea mare
lui scriitor este dove
dită și prin arializa 
numeior proprii — 
pornind de la o su
gestie a lui îbrăileanu 
— văzute „ca o com
ponentă organică și 
indispensabilă" a scri
sului sadovenian. Scri
itorul era de altfel 
conștient de concor
danța dintre structura 
onomastică și starea 
sufletească sau socială 
a personalelor, după 
cum rezultă și din in
terviul tipărit la sfîr- 
șitul romanului Tre- 
nul-fantomă. Se sub
liniază, apoi, într-un 
capitol special, com
prehensiunea etnică a 
lui Sadoveanu pentru 
ca examenul critic să 
se încheie cu un por
tret al scriitorului, ac
centul căzînd pe defi
nirea sadovenismului.

Natura operei lui 
Sadoveanu, în sensul 
estetic al termenului, 
dacă nu e întru totul 
surprinsă, pe o anu
mită latură, destul de 
importantă, sub aspect 
moral, se lasă cucerită

Constantin ȚOIU

„Galeria cu viță sălbatică"
Printre cărțile acestui an, critica 

literară a remarcat romanul lui Con
stantin Țoiu, „Galeria cu viță săl
batică", apărut în editura „Emi
nescu". Romanul acesta face'' parte 
— așa cum observă mai mulți cri
tici — din familia’ romanelor de' 
idei, deoarece cartea de față are în 
centrul ei omul și viata contempo
rană. Ea ar putea fi considerată cu 
îndreptățire povestea unui singur 
personaj — tînărul intelectual Chi
rii Merlșor — deoarece viața aces
tuia se constituie ca vină a 
narațiunii. Dar, întrucît în jurul 
acestei narațiuni gravitează alte 
episoade, cele mai multe dintre ele 
semnificative, se derulează exis
tențe sau se manifestă atitudini — 
tcate întregind conflictul princi
pal : cel dintre individ și istorie pe 
o anumită treaptă temporală — ro
manul depășește destinul indivi
dual pentru a proiecta polifonic, 
într-o cuprindere panoramică, un 
frămîntat anotimp al istoriei româ
nești din deceniul al șaselea. „în 
căutarea lumii trecută, pentru ex
plicarea ei", ar putea fi motoul a- 
cestei cărți animată de figuri u- 
mane cu psihologii bogate, cu adîn- 
cimi sufletești.

Elementele de referință, ca: per
sonaje, conflicte, moravuri și ati
tudini stabilesc asemenea corelații, 
se susțin unele pe altele și se de
finesc reciproc îneît tot acest an
samblu conturează o stare de spi
rit care se constituie sui-generis ca 
subiect esențial al romanului. A- 
cesta e motivul pentru care „Ga
leria cu viță sălbatică" este nu a- 
tît cartea unui individ, cît a unei

lui Sadoveanu"
și cunoscută prin as- 
cuțimile analitice ale 
criticului literar. Un
ghiurile de vedere u- 
neori psihologizante 
sau prea apăsat socio
logice, neînsoțite de 
comentariul mijloace
lor artistice prin care 
realitatea e transfigu
rată, se estompează. 
Satisfacția este de a 
citi cîteva analize bu
ne, inedite la operele 
fundamentale : Frații 
Jderi, Baltagul, Crean
ga de aur, Locul unde 
nu s-a intîmplat nimic, 
Soarele in baltă sau 
Aventurile șahului.

Imaginea finală a lui 
Sadoveanu e a unui 
artist demiurg : „Su
tele de personaje ale 
prozei sadoveniene al
cătuiesc, nu numai 
prin număr, ci și prin 
diversitatea psihologi
că și prin accentele 
morale, o umanitate 
aproape completă în 
liniile ei esențiale, un 
microcosmos uman. 
Sadoveanu este un au
tor fundamental, ca și 
Homer, Shakespeare 
sau Tolstoi. El a creat 
de la început, din te
melii, ca un demiurg, 
o lume a sa. Ne
confundabilă. dintr-o 
dată recognoscibilă. 
Iar diversitatea ei, so
matică ori psihologică, 
este unificată prin in
stinctul comun al a- 
partenenței la un anu
mit spațiu fizic și mo
ral : spațiul românesc 
în întruchipările lui 
istorice".

Acest studiu onest, 
întreprins cu pasiune 
și seriozitate, pregă
tește viitoarea sinteză 
critică asupra lui Sa
doveanu.
George GIBESCU

„echipe", cum o numește autorul 
(de relativ tineri intelectuali,, pe 
diferite trepte de formare) care a 
parcurs și a trăit, într-un fel al ei 
specific, momente importante ale 
istorjei noastre contemporane.

Pe acest itinerar al conștiințelor 
pătrunde autorul, realizînd pentru 
fiecare personaj „fișe" psihologice 
și de caracter diferențiate în func
ție de mai multi factori ; unii mă
sluind adevăruri, alții devenind a- 
gresivi atunci cînd realitatea le 
dezvăluia impostura. Dar, con- 
trapuse acestor tipuri, aflăm în 
carte și cîteva personaje de înaltă 
moralitate, bine conturate, ca ve
chiul ilegalist Axente, împătimitul 
de adevăr și patos revoluționar, 
dominat de spirit justițiar, sau 
simbolicul personaj Comandorul — 
profesorul de rezistența materiale
lor, din generația „de mijloc" a 
„Galeriei" — fidelă imagine a e- 
roismului organic, fără paradă.

Toate acestea alcătuiesc „Gale
ria", într-o diversitate tipologică 
superior realizată artistic — chiar 
dacă o ramificare excesivă men
ține și unele episoade și personaje 
mai puțin semnificative, parazitare 
chiar în structura cărții, care în
carcă narațiunea. Meritul esențial 
al romancierului ni se pare a se 
afla în capacitatea acestuia de a-și 
contura personajele și acțiunile 
prin mijloacele epicii, de a le da 
viață și a le defini prin faptele 
lor. Prin aceasta se diminuează 
considerabil tentația eseistică, ape
titul prozatorului pentru speculația 
intelectualizantă pe care o etalează

IN LIBRĂRII
EDITURA DACIA

Tlmotel Clpariu — „Poe
zii” ; Adrian Marino — „Car
nete europene"; Franclsc 
Pâcurariu — „Labirintul" ed.

/ a ll-a; Ion Cocora — „In
ventatorul de numere"; Pe
tru Poantă — „Poezia lui 
George Coșbuc” ; Ion Pop — 
„Transcrieri" (eseuri); Ni- 
colae Prellpceanu — „Dialo
guri făiă Platon" ; Constan
tin Cubleșan — „Umbra ul
milor tineri" ; Anghel Dum- 
brâveanu — „Chemarea mă
rilor” ; loslf Constantin Drâ- 
gan — „Eurâpâban". (Prin 
Europa).

EDITURA KRITERION

în limba maghiară
Lâszlâffy Aladâr — A hăt-, 

fejii iizenet. (Poezii); Hor- 
nyâk Jâzsef — Fanyereg. 
(Tarnița); Zimân Jâzsef — 
Arnyekos oldal. (In penum
bră) ; loan Grigorescu — A 
szennyezett eden. (Paradisul 
murdar). Traducere de Sză- 
vai Gâza ; Dr. Kâs Kâroly — 
Ta|ak, falvak. hagyomănyok. 
(Studii etnografice); Fodor 
Sândor — Egy nap — egy 
âlet. (O zi — o viață) ; Păli 
Ărpâd — Evszâzadok drâ- 
măi napiaink szinpadăn. 
(Drame clasice în interpre
tări moderne); Francis Ba
con —• Uj Atlantisz. (Noua 
Atlantidâ).

In limba germană
Daniel Defoe — Robinson 

Crusoe. Col. „Ferlenbuch"; 
Lotte Berg — 12 Geschich- 
ten (12 povestiri). Ilustrații 
de Szalay Jozsef.

în limba ucraineană
* * * Narod skaie — |ek- 

zaviaîțe. (Proverbe populare 
ucrainene); Ivan Covaci — 
Ciuha — mlcroroman.

abundent unele din personajele 
cărții.

O carte scrisă într-adevăr fru
mos, cu acea superioară grijă pen
tru expresia literară caracteristică 
prozatorilor „stiliști", „Galeria cu 
Viță sălbatică", se constituie ca o 
dezbatere asupra istoriei din 
perspectiva dialectică a binelui 
și răului, analizînd în profunzime 
realități depășite de mersul înainte 
al vieții, blamate energic de parti
dul nostru, de întreaga societate. 
Cartea militează pentru demnitate, 
în spiritul ideilor generoase care 
călăuzesc dezvoltarea României de 
azi, pentru educarea omului, prin 
învățămintele istoriei, ca făuritor 
de nouă spiritualitate, de nouă ci
vilizație. Pagini de epică densă, 
străbătute de fiorul participării de
pline, fac elogiul încrederii în oa
meni.

Recreînd destinul unui personaj 
și, deopotrivă, al unui moment asu
pra căruia prozatorii noștri contem
porani revin adesea, „Galeria cu 
viță sălbatică" nu închide doar o 
experiență complexă a unei epoci 
din existența noastră, ci marchea
ză un anotimp mai înalt, pe scara 
devenirii dialectice, prin care li
teratura noastră, răspunzînd unor 
înalte îndemnuri, își asumă din 
perspectivă constructiv-critică, pro
bleme, ale istoriei noastre contem
porane, Dezbaterea literară a unei 
asemenea problematici face din ro
manul lui Constantin Țoiu o reali
zare remarcabilă a literaturii noas
tre actuale.

Emil VASILESCU

(Urmare din pag. I)
Iul rîului, bărcile intră 
parcă în rotundul soare
lui tot atît de firesc 
cum crește iarba, se înal
ță noul oraș, blocurile lui 
strălucitoare, oraș care nu 
mai are nimic de a face 
cu foamea, mizeria, uita
rea și nedreptatea din ve
chea Vale a Plîngerii.

în după-amiaza aceea, la 
Medgidia, am rememorat 
cu Costel Badea, confra
tele meu, începuturile 
muncii sale de artist și 
ne-am gîndit împreună la 
Fabrica de sticlă și faian
ță din Sighișoara, acasă la 
noi, pe valea Mureșului și 
a Tirnavei, unde trăim și 
muncim. Și ziua Histfiei a 
devenit o plăcută rememo
rare a Sighișoarei, care, 
după cele două năpraznice 
inundații, prin grija statu
lui și a partidului se ridi
că acum asemenea păsării 
Phoenix, mîndră și de ne
abătut în calea viitorului, 
egală în drepturi pentru 
toți fiii săi — români, ma

ghiari, germani și de alte 
naționalități. Și mi-am pus 
întrebarea, poate cu ace
eași inocență, precum ml 
s-a pus la o întîlnire cu 
lucrătoarele fabricii de că
măși „Tîrnava" din Sighi
șoara : „Ce este arta 7

în suflet cu o mare bucurie...
CUm se naște ea ?“ Fără 
să șovăi am deschis jur
nalul lui' Cocea din anii 
petrecut! In orașul de pe 
malul Tîrnavei, în anii ’40, 
și m-am gîndit la artistul 
angajat, străbătînd același 
Itinerar și am răspuns : 
„Arta este angajare plena
ră în slujba poporului tău, 
spre bunăstarea, libertatea, 
democrația și frumusețea 
lui".

Acestor sentimente, care 
sînt și atitudinile noastre 
— mă gîndesc la arheologul 

de la Histria, la artiștii plas
tici de la Medgidia, la jur
nalul lui Cocea — trebuie să 
le adaug unul fundamental, 
acela pe care îl simt ori 
de cîte Ori mă opresc la 
Reghin, în fața statuii lui 
Petru Maior : permanența 

și continuitatea noastră pe 
aceste pămînturi. La Re
ghin. Petru Maior a în
ceput a gîndi istoria româ
nilor. unii spun într-o 
casă, alții în alta și tot aici 
s-au născut răspunsurile 
lui rostite cu demnitate 
împotriva tuturor celor 
care au voit a ignora isto
ria autentică a' neamului 
nostru. Căci Petru Maior 
alături de Cocea înseamnă 
demnitate și permanență. 
Continuitate în ceea ce sîn
tem și am fost.

Am părăsit Medgidia cu 
gîndul la toate acestea, in 
suflet cu o mare bucurie 
care se numește „Cîntarea 
României". Unii susțin că 
această operă au scris-o 
Bălcescu și nu Russo, alții 
că Russo și nu Bălcescu.

Mie sufletul îmi spune că 
asemenea Mioriței indife
rent de identitate, toate 
s-au scris și se scriu de 
poporul nostru cu acea 
demnitate și acel spirit de 
sacrificiu pe care le simți 
cînd bei din cana de tablă 
așezată la fîntîna meșteru
lui Manole de" lingă mă
năstirea Curtea de Argeș, 
apă minunată din cana din 
care toți sorb într-o.unire, 
cană ce nu dispare nicio
dată de la locul său pre
cum semnul roșu din- stin

gă mănăstirii pe la mijlo
cul zidului, și chiar dacă 
totu-i o legendă ești con
vins că auzi din ziduri pe 
Ana, chemindu-și bărbatul 
ce s-a făcut fîntînă. Cota 
acestor sentimente o ai 
străbătînd drumul lui ba
dea Cîrțan pe care azi 
chiar și pizmuitorii noștri 
nu pot să nu-1 admire la 
Vidraru între vîrfurile se
mețe ale Carpaților, treap
tă de sus la lespedea Ba- 
sarabilor. sau și mai de
parte, în nord, la Tarnița 
și Mărișel. unde drumul 
trece parcă printr-un mit 
peste Apuseni ca să co
boare în satul lui Horea, 
iar tu. călătorule, să te 
poți simți eliberat cînd 
poposești a te odihni la 
Cîmpeni, lingă statuia lui 
Iancu.

Iată cum pădurea și 
muntele, marea și cetățile, 
mitul și legenda, arta și 
civilizația, tot ce ne este 
sufletul, cuvintele și voin
ța firesc le spune „Cîn
tarea României".

Despre psihologia reli
giei s-a scris încă prea 
puțin, oricum nepropor- 
țional cu importanța de
slușirii mecanismului psi
hic al nașterii reprezen
tărilor și credințelor reli
gioase și, în consecință, 
cu valoarea pe care o 
prezintă cunoașterea te
meinică a acestui aspect 
în desfășurarea propagan
dei ateiste.

Tocmai de aceea, recen
ta culegere de studii a 
unor autori sovietici pu
blicată de Editura științi
fică șl enciclopedică, con
stituie o incontestabilă 
contribuție la analiza din 
perspectivă marxistă a te
mei și, totodată, o convin
gătoare pledoarie privind 
legitimitatea cercetărilor 
în domeniul psihologiei 
religiei,

în volum sînt abordate 
principalele probleme pri
vind cîmpul de aplicație 
a psihologiei religiei. Ast
fel, urmărindu-i liniamen- 
tele definitorii (probleme
le teoretice, acțiunea psi

hologică a religiei asupra 
personalității, psihicul 
credincioșilor și aspectele 
psihologice ale educației 
ateiste etc), autorii anali
zează rădăcinile psiholo
gice ale religiei, noțiunea 
de „credință religioasă", 
cea „de stare de spirit re
ligioasă", premisele so- 
cial-psihologice ale mo
ralei religioase, metodolo
gia cercetării și concluzi
ile analizei marxiste a 
psihologiei credinciosului. 
Așadar, un cîmp larg, 
deschis cu generozitate 
sociologiei, psihologiei so
ciale, și, totodată, un ar
gument în plus pentru 
cercetarea pluridisciplina
ră a fenomenului religios.

Polemizînd cu interpre
tările teologice sau teolo- 
gizante, . in general cu 
cele filozofice idealiste, 
autorii propun up model 
marxist de cercetare a 
psihologiei religiei, con
vingător afirmat atît din 
punct de vedere teoretic, 
cît și practic. înainte de 

toate, în mod firesc, in 
competența psihologiei 
marxiste a religiei in
tră o problematică ge- 
neral-teoretică (obiectul, 
locul ei în sistemul ști
ințelor ș.a.), dar ea nu 
se reduce la atît, ci pre
supune și chiar solicită 
cercetarea concretă și in
tervenția practică — în 
sensul unei propagande 
ateist-știintifice desfă
șurate diferențiat, tocmai 
pe baza acestor rădăcini 
psihologice, luind în con
siderație particularitățile. 
celor la care mai persistă 
prejudecățile mistice, si
tuația lor socială, felul 
ocupației, interrelațiile 
cu mediul social, școlari
zarea, nivelul de cultură.

Volumul se constituie, 
astfel, ca un argument 
viu privind necesitatea 
ca propaganda ateist ști
ințifică să depășească 
simpla afirmare a unor 
teze și idei, să fie cît 
mai adecvată formei con
crete pe care o îmbracă 
fenomenul religios, să 

, țină seama de mecanis
mul inserției religioase 
pe diferite trepte ale for
mării personalității.

Din acest punct de ve
dere, un interes deosebit 
îl prezintă studiul referi
tor la particularități ale 
receptării realității în 
prima copilărie — o cer
cetare aplicată a compor
tamentului religios din 
perspectiva și cu mijloa
cele psihologiei genetice. 
Acest studiu este dintre 
cele mai bine întocmite și 
mai sugestive, autorul ac- 
centuînd necesitatea pre- 
intîmpinării religiozității 
încă din copilărie, o mare 
însemnătate avînd în 
acest sens explicarea ști
ințifică a fenomenelor 
naturii. Utilă tuturor ce
lor angajați in propagan
da ateistă și nu numai 
lor. „Psihologia religiei", 
apariție remarcabilă și 
totodată îndemn la conti
nuarea investigațiilor în' 
acest sens, răsplătește din 
plin efortul lecturii.
Gh. VLADUȚESCU

meni de știință, vizitează muzee 
etc. • TIMIȘ. Sub genericul 
„Glorioasă Republică", în uni
tățile comerțului de stat din Ti
mișoara au loc expuneri, sim
pozioane, mese rotunde și alte 
acțiuni politico-educative de
dicate sărbătorii de la 30 De
cembrie. „Anul 1877 oglindit in 
plastica românească" se intitu
lează expoziția de reproduceri 
deschisă la Timisoara. Tînărul 
tipograf Andrei Kegler, pasionat 
artist plastic amator, a deschis, 
la casa municipală de cultu
ră, o expoziție cu lucrări de 
metaloplastie inspirate din isto
ria patriei. • BRAȘOV. „Istorie 

și mesaj in arta plastici bra- 
șoveană" se intitulează expozi
ția județeană de artă plastică, 
deschisă la Galeriile „Victoria" 
din Brașov. Printre manifestări
le cultural-artistice recente des
fășurate în județul Brașov în 
cadrul Feslivalului „Cîntarea 
României" amintim : spectacolul 
formațiilor muzical-coregrafice 
desfășurat la CaSa’de cultură din 
Zărnești, montajul literar-muzi- 
cal-coregrafic „Ce-ți doresc eu 
tie, dulce Românie", prezentat 
la Căminul cultural din Părău, 
seara cultural-educativă pentru 
tineret de la Casa de cultură din 
Făgăraș,, spectacolul „Cîritare

pr.riei" de la Căminul cultural 
din Fundata ș.a. • BRAlLA. In 
cadrul fazei de masă a Festiva
lului „Cîntarea României", în 
comunele Bărăganul, Roșiori, 
Stăncuta. Bertești, Racovița, 
Grădiștea, Cireșu și Ulmu. o se
rie de formații artistice' ale în
treprinderilor brăilene. împreună 
cu cenaclul literar „Brâncuși" 
au prezentat frumoase spectaco
le artistice. Formația de teatru 
a casei municipale de cultură 
și-a reluat activitatea cu spec

tacolul „Gara mică" de Dan 
Tărchilă. A apărut lucrarea 
„Munca face omul om", editată 
de secția de propagandă a co
mitetului județean de partid. în 
holul spitalului județean a fost 
organizată o expoziție a artiști
lor plastici amatori din cenaclul 
„Orizont 76". • ARAD. Secția 
de propagandă a Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R., împreună 
cu comitetul municipal de 
partid, au organizat, în sala 
„Forum" din Arad o amplă și 

interesantă expoziție de carica
turi și vitrine de calitate. Cele 
peste 100 de exponate reflectă 
preocupările organelor și orga
nizațiilor de partid din între
prinderile arădene pe linia fo
losirii formelor și mijloacelor 
muncii politice de masă. Pe 
scena Teatrului de stat din Arad 
a fost prezentat, în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei, tradiționalul spectacol al 
datinilor de iarnă din județul 
Arad. Și-au dat concursul co
lindătorii și dubașii din Vîrfuri
le, Răpsig, Chisindia, Țela, Să- 
vîrșin și Petriș, formațiile de 
bizărăi din Bîrzava, sorcova din 

Bocsig, călușul de Anul Nou din 
Șicula, turcile din Chereluș 
și plugușorul din Căpîlnaș. 
• GORJ. La Tîrgu Jiu și în toa
te principalele centre din județ 
a avut loc „Decada culturii gor- 
jene", amplă manifestare poli- 
tico-educativă, cultural-artistică 
și științifică dedicată celei de-a 
29-a aniversări a Republicii și 
centenarului Independentei de 
stat a României. Din rîndul ac
țiunilor : concursul de creație 
literar-artistică „Slavă pămîn- 
tului strămoșesc” ; trecerea în 
revistă, la clubul muncitoresc 
din Bumbești-Jiu, a formațiilor 
artistice ale sindicatelor ; con

cursul cultural-artistic al pio
nierilor și școlarilor sub gene
ricul „Viitor de aur țara noas
tră are", o SATU MARE. A 
fost vernisată expoziția anua
lă județeană de artă plasti
că în care 24 de autori ex
pun lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, artă decorativă. „Asi
gurarea progresului școlar pe 
calea sprijinirii diferențiate a 
elevilor la învățătură. Metode, 
procedee și tehnici de evaluare 
a procesului școlar" — este 
tema unui simpozion organizat 
de Casa corpului didactic.

Corespondenții „Scînteii"
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COMUNICAT COMUN 
privind vizita oficială în țara noastră a președintelui 

Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, 
Abdel Rahman Khleifawi

Cronica
Galeria de artă fotografică din Ca

pitală găzduiește începînd de luni 
expoziția republicană de fotografii 
a pionierilor și școlarilor „Te slă
vim, republică iubită", deschisă sub 
egida Ministerului Educației și în- 
vățămîntului și Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Sînt pre
zentate 144 de lucrări realizate de 

« membri ai cercurilor foto din școli 
generale și case ale pionierilor din 
întreaga țară. Tematica acestora în
fățișează cele mai diferite aspecte ale 
activității școlărești de zi cu zi : în 
clasă, în ateliere și laboratoare, la

zilei
case ale pionierilor. In formații și 
ansambluri artistice, pe șantiere, în 
drumeție etc., ilustrînd condițiile mi
nunate de muncă și de viață de care 
se bucură copiii în patria noastră.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Regatului Ne
pal, Krishna Raj Aryal, o telegramă 
de felicitare cu prilejul Zilei națio
nale a acestei țări.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A REGATULUI! NEPAL

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului

Cea de-a 31-a aniversare a Zilei naționale a Regatului Nepal Îmi oferă 
plăcuta ocazie de a adresa Maiestății Voastre cordiale felicitări, urări de 
sănătate și fericire personală, iar poporului prieten nepalez progres continuu 
Șl t)LljTlâst,cll?Ct

Am ferma convingere că relațiile strînse de prietenie și cooperare care 
există între țările noastre vor continua să se întărească și diversifice, în 
interesul celor două popoare ale noastre, al păcii și colaborării internaționale.

în cadrul Înțelegerii dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al Assad, cu privire la întilnirile pe
riodice, de lucru, ale primilor miniș
tri ai celor două țări, la invitația 
primului ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Siriene, 
Abdel Rahman Khleifawi, a făcut o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, în perioada 
23—26 decembrie 1976.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, în cursul vizitei, pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, Abdel Rahman Khlei
fawi, cu care a avut o convorbire 
prietenească. Oaspetele a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu un mesaj de prietenie din 
partea secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arăbe Siriene, Hafez 
Al Assad, și a doamnei Anisse Al 
Assad, împreună cu cele mai calde 
salutări și urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și de 
noi succese pentru poporul român 
prieten. Mulțumind pentru mesaj, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a rugat pe oaspete să transmită, 
din partea sa și din partea tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintelui Ha
fez Al Assad și doamnei Anisse Al 
Assad salutări prietenești, însoțite de 
' Ide urări de sănătate și fericire 

, rsonală, iar poporului arab sirian 
prieten urări de progres și de noi 
succese pe drumul realizării aspira
țiilor sale de pace și prosperitate.

In cursul convorbirilor oficiale, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, cordială, de stimă și înțelege
re reciprocă, caracteristică raporturi
lor prietenești statornicite între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Siriană, cei doi prim- 
miniștri au făcut un schimb de infor
mații asupra principalelor preocupări 
ale țărilor lor în procesul dezvoltării 
economico-sociale, au procedat la o 
analiză aprofundată a stadiului ra
porturilor bilaterale, îndeosebi pe 
plan economic, și au efectuat o trece
re în revistă a principalelor aspecte 
ale situației internaționale actuale.

Exprimindu-și deplina satisfacție 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
bilaterale, cei doi prim-miniștri au 
scos in evidență faptul că la baza a- 
cestora stau orientările și indicațiile 
date de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și de secre
tarul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii A- 
rabe Siriene, Hafez Al Assad, Înțele
gerile convenite cu ocazia schimburi
lor de vizite la nivel înalt care au 
avut loc la București și Damasc în 
ultimii ani, subliniind contribuția ho
tărî toare a celor doi șefi > de stat la 
intensificarea și diversificarea rapor
turilor prietenești dintre țările și po
poarele lor în toate domeniile de ac
tivitate.

Prim-miniștril român și sirian au 
examinat în profunzime stadiul pu
nerii în aplicare a înțelegerilor de 
colaborare economică încheiat^ între 
cele două state, constatînd cu deose
bită satisfacție înfăptuirea în bune 
condiții a unor importante progra
me și proiecte de cooperare indus- 
rială, agricolă și tehnică, In măsură 

să contribuie în mod apreciabil la 
dezvoltarea armonioasă a ambelor 
țări, la îndeplinirea sarcinilor înscri
se in planurile cincinale în curs de 
realizare în România și Siria. De 
asemenea, părțile au relevat ca un 
fapt deosebit de pozitiv sporirea a- 
preciabilă a volumului schimburilor 
comerciale româno—siriene, diversifi
carea structurii acestora, precum șl 
existenta condițiilor necesare conti
nuării creșterii lor și în viitor.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
pozitiv rezultatele celei de-a doua se
siuni de lucru a Comisiei mixte gu
vernamentale româno—siriene de co
operare economică, științifică și teh
nică, care a avut loc la București în
tre 20 și 22 decembrie 1976, expri- 
mîndu-și deplinul acord față de con
cluziile și recomandările acesteia. 
Prim-miniștrii au scos în evidență 
rolul pe care-1 au ministerele de re
sort din cele două țări în promova
rea cooperării româno—siriene și în 
realizarea prevederilor protocolului și 
programului comun de măsuri care 
au fost convenite.

Primul ministru al guvernului to- 
mân și președintele Consiliului de 
Miniștri sirian au stabilit, în urma a- 
nalizei efectuate asupra stadiului 
desfășurării lucrărilor, o serie de ac
țiuni comune, menite să conducă la 
accelerarea realizării proiectelor și 
programelor de colaborare și coope
rare bilaterală în domeniile industri
ei construcțiilor de mașini, chimiei, 
extracției și prelucrării petrolului, 
mineritului, dezvoltării industriei ma
terialelor de construcții, realizării de 
obiective agrozootehnice și de îmbu
nătățiri funciare, precum și în coope
rarea tehnică, științifică și culturală. 
S-a convenit și semnat de către cei 
doi șefi de guverne Protocolul pri
vind cooperarea în producție, știință, 
tehnologie, precum și extinderea 
schimburilor comerciale româno-si- 
riene.

Prim-miniștrii român și sirian 
și-au manifestat satisfacția față de 
evoluția corespunzătoare a raporturi
lor de colaborare în domeniile cultu
rii, pregătirii de cadre, științei și in
formațiilor, apreciind că stimularea 
schimburilor în aceste domenii — po

trivit orientărilor date de șefii celor 
două state — constituie un mijloc a- 
decvat pentru o mai bună cunoaște
re reciprocă, pentru consolidarea 
prieteniei dintre cele două țări și po
poare.

în timpul vizitei președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii A- 
rabe Siriene au fost semnate urmă
toarele documente : un Aide-mâ- 
moire în care sînt consemnate re
zultatele sesiunii Comisiei mixte și 
Programul comun de acțiuni, Pro
tocolul privind schimburile comer
ciale pe anul 1977 și un număr de 
contracte economice. A fost, de ase
menea, parafat proiectul Convenției 
româno-siriene de asistență juridică.

Cei doi prim-miniștri au hotărît să 
fie accelerate negocierile pentru a 
se ajunge, în cel mai scurt timp po
sibil. la convenirea unor acorduri și 
înțelegeri interguvernamentale în do
meniile promovării și garantării in
vestițiilor de capital, evitării dublei 
impuneri, cooperării in domeniul na
vigației maritime și facilitării acor» ’ 
dării vizelor.

Apreciind că există încă însemnate 
posibilități de extindere a schimburi
lor comerciale și a cooperării econo
mice reciproc avantajoase, a colabo
rării pe plan tehnic, științific și în 
alte domenii de activitate, prim-mi
niștrii celor două țări au dat indica
ții organelor de specialitate române 
și, respectiv, siriene să intensifice 
contactele dintre ele pentru inițierea 
de măsuri concrete care să conducă 
la lărgirea în continuare a sferei co
operării bilaterale.

Abordînd principalele probleme in
ternaționale actuale și referindu-se 
la mutațiile profunde petrecute pe a- 
rena mondială în favoarea forțelor 
progresiste, antiimperialiste și anti
colonialiste, ale democrației și socia
lismului, părțile au subliniat afirma
rea voinței de nezdruncinat a popoa
relor de a-și făuri de sine stătător vi
itorul. în conformitate cu drepturile 
și interesele lor naționale inalienabi
le, de a combate și elimina orice ma
nifestare a politicii de dominație și 
asuprire. Cei doi prim-miniștri au 
scos în evidență rolul și contribuția 
țărilor socialiste, țărilor în curs ,de 
dezvoltare, statelor nealiniate la exa
minarea și soluționarea marilor pro
bleme care confruntă în prezent o- 
menirea.

Cele două părți au reafirmat ne
cesitatea ca relațiile dintre state să 
fie ferm așezate pe principiile res
pectării stricte a independenței și su
veranității naționale, integrității te
ritoriale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, avantajului reci
proc, dreptului inalienabil al tuturor 
statelor și popoarelor de a-și hotărî 
libere destinul, potrivit propriilor as
pirații și interese, de a trăi în pace 
și securitate, la adăpost de imixtiuni 
și agresiune.

Considerînd că una din problemele 
fundamentale ale omenirii o consti
tuie eliminarea subdezvoltării eco
nomice, cele două părți și-au expri
mat profunda lor convingere că a- 
ceastă problemă poate fi soluționată 
numai prin instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, care 
să conducă la crearea unui nou tip 
de relații interstatale, în măsură să 
excludă inechitatea, dominația și a- 
suprirea în raporturile dintre state și 
să statueze egalitatea în drepturi și 
justiția, într-o lume mai dreaptă și 
mai bună.

Examinînd situația din Orientul 
Mijlociu, cei doi prim-miniștri au 
subliniat că menținerea stării de în
cordare în această zonă, ca urmare 
a persistenței ocupării de către Is
rael de teritorii arabe în urma răz
boiului din 1967, a refuzului acestuia 
de a recunoaște drepturile naționale 
ale poporului palestinean șl a prac
ticilor sale în teritoriile ocupate, 
constituie un grav pericol nu numai 
pentru țările direct implicate, ci și 
pentru pacea și securitatea Întregii 
lumi. în acest sens, ei s-au pronun
țat pentru intensificarea eforturilor 
care să conducă la soluționarea con
flictului pe cale pașnică, în scopul 
instaurării unei păci juste și durabile 
în zonă, bazată pe rezoluțiile perti
nente ale O.N.U. și care trebuie să 
asigure retragerea Israelului din toa
te teritoriile arabe ocupate din 1967, 
restabilirea drepturilor naționale le
gitime ale poporului palestinean, in
clusiv a dreptului său inalienabil de 
a-și constitui un stat propriu, inde
pendent.

Cei doi prim-miniștri s-au pronun
țat pentru reluarea Conferinței de 
pace de la Geneva, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, singurul reprezentant legi
tim al poporului palestinean, pe pi
cior de deplină egalitate cu ceilalți 
partlcipanțl. Totodată, părțile au a- 
firmat necesitatea creșterii rolului 
O.N.U. în ce privește reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu. în 
acest context, cei doi prim-miniștri 
au subliniat că guvernele lor au sa
lutat recentele rezoluții ale Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la si
tuația din Orientul Mijlociu și, în 
mod deosebit, raportul Comitetului 
celor 20 pentru exercitarea dreptu
rilor inalienabile ale poporului pa
lestinean, considerîndu-1 ca reprezen- 
tind o contribuție pozitivă la regle
mentarea situației din această zonă.

Cele două părți au apreciat rezul
tatele întîlnirilor arabe la nivel înalt 
de la Riad și Cairo, care au deschis 
calea reglementării situației din Li
ban, și au reafirmat sprijinul față de 
rezistența palestineană reprezentată 
prin O.E.P. Părțile și-au exprimat 
satisfacția față de Încetarea luptelor

din Liban, precum șî speranța că a- 
ceasta va conduce la soluționarea de 
către libanezii înșiși a problemelor 
lor. Cele două părți consideră că un 
stat libanez independent și suveran, 
unit și democratic, corespunde inte
reselor poporului libanez însuși, ale 
tuturor țărilor arabe, cauzei păcii și 
securității internaționale.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
necesitatea îndeplinirii principiilor 
și prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, apreciind că edifi
carea unui sistem real de securitate 
și cooperare europeană va avea o 
influență pozitivă asupra păcii, secu
rității și cooperării în întreaga lume. 
Ei au subliniat legătura care există 
între securitatea europeană și cea a 
regiunii mediteraneene, în special in 
Orientul Mijlociu.

Părțile au reafirmat necesitatea li
chidării rapide și definitive a rămă
șițelor colonialismului, în conformi
tate cu rezoluțiile pertinente ale 
O.N.U. Ele și-au exprimat întregul 
sprijin pentru lupta poporului Zim
babwe, a poporului din Namibia și 
Africa de Sud, pentru lichidarea dis
criminării rasiale și a politicii de 
apartheid, pentru libertate și Inde
pendență națională.

Salutînd recenta hotărîre a Adu
nării Generale a O.N.U. de convocare 
a unei sesiuni speciale dedicate pro
blemelor dezarmării, cei doi .prim- 
miniștri s-au pronunțat pențru tre
cerea la măsuri concrete și eficace 
în vederea înfăptuirii dezarmării ge
nerale, și în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, condiție esențială pentru 
asigurarea păcii și securității inter
naționale.

Cele două părți au fost de acord 
că trebuie depuse în continuare e- 
forturi susținute pentru întărirea ro
lului Organizației Națiunilor Unite 
în promovarea cauzei păcii, coope
rării și înțelegerii internaționale, 
pentru democratizarea O.N.U., con
siderînd că acest for mondial tre
buie să devină un instrument efi
cient de rezolvare a problemelor 
majore internaționale cu care este
confruntată azi omenirea. Cei doi 
prim-miniștri au exprimat hotărîrea 
guvernelor lor de a promova o cola
borare tot mai strînsă între ele, cît 
și cu celelalte țări în curs de dez
voltare în cadrul O.N.U., precum și 
în alte organisme internaționale.

Subliniind importanța extinderii 
contactelor și convorbirilor lor bila
terale, părțile au apreciat că vizita 
în Republica Socialistă România a 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene consti
tuie o nouă contribuție de seamă la 
dezvoltarea și diversificarea relații
lor de prietenie și cooperare multi
laterală dintre cele două țări și po
poare.

în timpul șederii în Republica So
cialistă România, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii A- 
rabe Siriene și delegația care l-a în
soțit au vizitat obiective economice 
și social-culturale din municipiul 
București și din județul Prahova. 
Oaspeții sirieni au fost întîmpinați 
pretutindeni în mod călduros, prie
tenesc, expresie a legăturilor pro
funde de cooperare rodnică și prie
tenie ce leagă cele două țări și po
poare.

Intre primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, și președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii A- 
rabe Siriene, Abdel Rahman Khlei
fawi, au avut loc convorbiri oficiale, 
la care au participat :

— Din partea română tovarășii : 
Emil Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă de cooperare, 
Ion Pățan, viceprim-ministru ar gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Vasile Bum- 
băcea, ministrul construcțiilor indus
triale, Nicolae Ștefan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Emilian Man- 
ciur, ambasadorul român la Damasc, 
Ion St. Ion, secretarul Consiliului de 
Miniștri, Marcel Dinu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, con
silieri și experți.

— Din partea siriană tovarășii : 
Jamil Shaya, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru problemele 
economice, Abdul Karim Adi, mi
nistru de stat pentru afacerile ex
terne, Mohammad Al-Imady, minis
trul economiei și comerțului exte
rior, președintele părții siriene în 
Comisia mixtă de cooperare, Chteoui 
Seifo, ministrul industriei, Issa Dar- 
wich, ministrul petrolului și resur
selor minerale, Walid' Al-Moualem, 
ambasadorul sirian la București, 
Mahmoud Toujjar, ministru adjunct 
al barajului de pe Eufrat, Mader 
Naboulsi, ministru adjunct al petro
lului și resurselor naturale, Adnan 
Nachabe, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, consilieri și experți.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Siriene a 
exprimat sincere mulțumiri pentru 
primirea caldă, prietenească ce i-a 
fost rezervată pretutindeni in cursul 
vizitei sale oficiale în România. Ab
del Rahman Khleifawi a invitat pe 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, să facă o vizită oficială de 
prietenie în Republica Arabă Siriană. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită ul
terior.
București, 26 decembrie 1976

PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

2 600 case noi
In județul Iași, constructorii au 

predat în acest an cetățenilor 2 600 
de apartamente, iar alte 1 500 apar
tamente sînt în curs de recepționare. 
Concomitent, s-au înălțat 7 cămine 
pentru nefamiliști cu 460 locuri fie
care, un cămin pentru studenți cu 
350 de locuri, 4 creșe și 3 grădinițe 
de copii cu cite 100 locuri și, respec
tiv, 240 de locuri fiecare, un liceu de 
informatică și 4 școli generale la Iași 
și Pașcani, două ateliere școlare, un 
complex de odihnă și tratament pen
tru cooperatori în cadrul stațiunii 
balneare Nicolina, un volum însem
nat de spații comerciale. (Manole 
Corcaci).

Se înalță un obelisc 
la Flămînzi

în apropierea localității Flămînzi 
din județul Botoșani a început înăl
țarea unui obelisc menit să eterni
zeze memoria celor care au aprins 
flacăra răscoalei din 1907. O coloană 
înaltă de piatră, placată cu marmu
ră, pe al cărei profil se distinge o 
furcă stilizată, va simboliza ideea 
luptei de veacuri a maselor țărănești 
pentru independență și libertate . so
cială. Obeliscul va fi terminat și dez
velit în primăvara anului viitor, cu 
ocazia aniversării a 70 de ani de la 
marea răscoală a țăranilor din 1907. 
(E.. Nazarie).

Iarna pe Transfăgărășari
Deși în Munții Făgărașului e iarnă 

din plin, după încheierea lucrărilor 
de asfaltare a tronsonului dintre DN 1 
și Bilea Cascadă constructorii își con
centrează eforturile asupra unor lu
crări de consolidare a solului și de 
construire a unor ziduri de sprijin, 
rețele de colectare a apelor subterane, 
executarea de paraavalanșe care vor 
proteja șoseaua. Totodată, constructo
rii pregătesc condițiile materiale în 
vederea continuării în anul ce vine 
a lucrărilor de asfaltare a Transfă- 
gărășanului. (Nicolae Mocanul.

Elevii construiesc
La 900 000 de lei se ridică valoarea 

muncii depuse și încasate de elevii 
liceului de construcții civile pentru 
lucrările efectuate în acest an. Pen-

tru Trustul de construcții Argeș, ei 
execută ,în prezent lucrări de finisaje 
în cartierul Găvan. La școala specia
lă din comuna Bughea, viitorii con
structori extind instalația de încălzire 
centrală. Ei participă, totodată, la 
ridicarea a 15 laboratoare școlare. 
Elevii liceului de construcții indus
triale, sub îndrumarea maiștrilor in
structori, înalță în aceste zile un că
min pentru muncitorii nefamiliști de 
la T.C.I. (Gh. Cîrstea).

1

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 decembrie. în țară : Vreme 
rece la început, apoi în încălzire ușoa
ră. Cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros în a doua parte a intervalului. în 
jumătatea de vest a țării, local, vor că
dea precipitații, la început sub formă 
de ninsoare, fâpoi și sub formă de la- 
poviță și ploaie. în rest precipitații 
izolate. Vînt potrivit, cu intensificări 
locale de scurtă durată, pînă, la 40— 
50 km pe oră la începutul intervalului. 
La munte va ninge. Vîntul va prezen
ta intensificări pînă la 80—100 km pe 
oră. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 12 și minus 2 grade, Ideal mai cobo- 
rîte în Transilvania și Moldova, în pri
mele două nopți, iar maximele între mi
nus 4 și plus 5 grade. în ultimele zile 
se va produce ceață?, mai ales dimi
neața și sear^a. In București : Vreme 
rece, mai ales în primele zile. Cer 
temporar noros. Vînt moderat. Tempe
ratura va crește în a doua parte a in
tervalului, cînd se va produce ceață.
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Nepalul, țară situată în sudul A- 
siei, pe arcul de cerc format de lan
țul munților Himalaia, sărbătorește 
astăzi ziua sa națională. Timp în
delungat, Nepalul s-a aflat într-o 
deplină Izolare, nu numai datorită 
poziției sale geografice, ci și domi
nației dinastiei Rana, care a men
ținut tara într-o stare de adîncă 
înapoiere. Puternica răscoală popu
lară din 1951, in urma căreia a fost 
înlăturat vechiul regim dictatorial, 
a inaugurat o eră nouă în milenara

istorie a Nepalului, procesul înnoi
rilor accentuîndu-se mai ales după 
venirea la cîrma țării a regelui Bi- 
rendra. tn perioada anilor ’60 a fost 
adoptat un vast program economic, 
în cadrul căruia un loc preponde
rent a revenit dezvoltării transpor
turilor, industriei energetice, mi
niere, agriculturii, extinderii iriga
țiilor.

România și Nepalul dezvoltă re
lații de cooperare, care servesc am
belor popoare, cauzei progresului și 
înțelegerii internaționale.
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AGENȚIA T.A.S.S. :

Nadia Comăneci - cea mai bună sportivă 
din lume

Gimnasta româncă Nadia Comă
neci și atletul cubanez Alberto Juan- 
torena sînt laureații, pe anul 1976, ai 
tradiționalei anchete a agenției 
T.A.S.S., pentru desemnarea celor 
mai buni șase sportivi și sportive din 
lume.

Eroina olimpiadei de vară de la 
Montreal, Nadia Comăneci — scrie 
comentatorul sportiv al agenției 
T.A.S.S. — a cucerit cel mai înalt 
titlu dintre toate cele existente în 
gimnastica sportivă, acela de, cam
pioană olimpică absolută, precum și 
trei medalii de aur, la vîrsta de nu
mai 14 ani. Succesul său și al atle
tului cubanez Juantorena au încunu
nat triumful olimpic al sportivilor 
din țările’socialiste, în care cultura 
fizică și sportul cunosc o amplă dez
voltare de masă.

La ancheta agenției T.A.S.S. au 
participat numeroase agenții de pre
să din întreaga lume.

Iată cum arată clasamentele an-

AGENȚIA P.A.P.j

chetei T.A.S.S.: feminin: 1. Nadia Co- 
măneci (România) — gimnastică; 2. 
Cornelia Ender (R.D. Germană) — 
înot; 3. Tatiana Kazankina (U.R.S.S.) 
— atletism; 4. Roși Mittermaier 
(R.F. Germania) — schi; 5 Irena 
Szewinska (Polonia) — atletism; 6. 
Tatiana Averina (U.R.S.S.) — patinaj 
viteză; masculin: 1. Alberto Jpanto- 
rena (Cuba) — atletism; 2. Lasse Vi
ren (Finlanda) — atletism; 3. Niko
lai Andrianov (U.R.S.S.) — gimnas
tică; 4. John Naber (S.U.A.) — înot;
5. Franz Klammer (Austria) — schi;
6. Vasili Alekseev (U.R.S.S.) — hal
tere.

Răspunzînd la întrebările corespon
dentului T.A.S.S. Nadia Comăneci 
și-a exprimat printre altele părerea 
că Nelli Kim va rămîne și pe viitor 
lidera selecționatei U.R.S.S. „Sper ca 
întrecerea noastră să se desfășoare 
si în viitor la un înalt nivel sportiv, 
ca și la Montreal", a declarat Co
măneci.

HOCHEI i „Trofeul București’* 
Azi, un nou meci Steaua— 

Dinamo
Pe patinoarul artificial din parcul 

sportiv „23 August" au început luni 
întrecerile competiției de hochei pe 
gheață pentru „Trofeul București", 
în primul, joc, echipa Steaua a în
vins cu scorul de 8—1 (3—0, 1—0, 4—1) 
formația Sportul studențesc A.S.E. 
Astăzi de la ora 18 are loc meciul 
Steaua — Dinamo.

Același rezultat: nr<
Redactori sportivi de la 22 de agen

ții internaționale de presă au par
ticipat la tradiționala anchetă orga
nizată de agenția poloneză P.A.P. 
pentru desemnarea celor mai buni 
zece sportivi europeni ai anului 1976.

Ca și la alte anchete întreprinse 
de diferite agenții de presă, pe pri
mul loc a fost situată gimnasta ro
mâncă Nadia Comăneci, triplă cam
pioană la Jocurile de la Montreal.

Iată clasamentul primilor zece

1 - Nadia Comăneci
sportivi europeni ai anului: 1. Nadia 
Comăneci (România) — gimnastică;
2. Lasse Viren (Finlanda) — atletism;
3. Kornelia Ender (R.D. Germană) — 
natație; 4. Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) — gimnastică; 5. Roși 
Mittermaier (R.F. Germania) — schi;
6. Irena Szewinska (Polonia) — atle
tism; 7. James Hunt (Anglia) — 
automobilism; 8. Tatiana Kazankinh 
(U.R.S.S.) — atletism; 9. Ingemar 
Stenmark (Suedia) — schi; 10. Vasili 
Alekseev (U.R.S.S.) — haltere.

HANDBAL
în campionatul feminin, 

liderul a pierdut un punct 
prețios

Ieri, la Pitești, în cadrul etapei a 
12-a a campionatului feminin de 
handbal au fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice : I.E.F.S.— 
Mureșul Tg. Mureș 23—17 ; Univer
sitatea Iași—Constructorul Timi
șoara 19—14 ; Universitatea Bucu
rești—Textila Buhuși 19—14. Liderul 
clasamentului, echipa Universitatea 
Timișoara a pierdut surprinzător un 
punct prețios în fața echipei Uni
versitatea Cluj-Napoca, scor 17—17.

VOLEI
Victorii ale echipei Penicilina 

în turneul de la Baku
în cadrul turneului internațional 

feminin de volei de la Baku, echi
pa Penicilina Iași a repurtat două 
frumoase victorii. Voleibalistele ro
mânce au învins cu 3—2 formația 
„Iskra" Voroșilovgrad și cu același 
scor echipa Aurora din Riga.

ÎN
TENIS

• In primul tur al probei de sim
plu femei din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Sydney, ju- 
cătoarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o în trei seturi, cu 6—4, 6—7, 
6—2, pe americanca Bunnye Brun- 
ning.
• La Sydney au continuat întreceri

le turneului internațional de tenis. In 
proba de simplu masculin, tînărul 
jucător australian Chris Kachel, în 
vîrstă de 21 de ani, l-a eliminat pe 
Arthur Ashe (S.U.A.) cu 7—5, 7—6, 
iar Dick Stockton (S.U.A.) a cîștigat 
cu 4—6, 6—2, 6—2 în fața lui îon 
Țiriac (România).

• Finala turneului internațional de

CÎTEVA RÎNDURI
tenis pentru juniori dotat cu trofeul 
„Orange Bowl" se va disputa la 
Miami Beach (Florida) între jucăto
rii americani Eliot Teltscher și John 
McEnroe. In semifinale, Teltscher a 
reușit să-1 elimine cu 6—3, 6—3 pe 
compatriotul său Larry Gotfried, co
tat ca favoritul nr. 1 al competiției.

ȘAH
• După cinci runde și disputarea 

unor partide întrerupte, în Campio
natul mondial de șah pentru juniori, 
care se desfășoară în localitatea o- 
landeză Groningen, continuă să con
ducă Vladimirov (U.R.S.S.), cu 5 
puncte. Șahistul român Ovidiu Foi
șor, care a remizat în runda a 5-a 
cu irlandezul David Dunne, totali
zează 2,5 puncte.

Luni, la Sinaia a fost programată 
a treia partidă a barajului pentru 
titlul de campioană a țării la șah, 
în care se întrec Elisabeta Polihro- 
niade și Suzana Makai. Partida s-a 
întrerupt, Suzana Makai avînd avan
tajul unui pion. In prezent, scorul 
este de 1—0 în favoarea lui Makai, 
două partide fiind întrerupte.

CICLISM
• Comitetul de organizare a celei 

de-a XXX-a ediții a competiției ci
cliste internaționale „Cursa Păcii" a 
definitivat traseul celor 13 etape. 
Cursa va începe la 8 mai, prin etapa 
I, contracronometru individual — 28 
km, la Varșovia, și se va încheia la 
21 mai, cu etapa a XIII-a, Sokolov — 
Praga (158 km).

a h o a s ■ h
(Urmare din pag. I)
la nivelul economiei capitaliste mon
diale, continuă să existe o dezvoltare 
inegală și în salturi, care determină 
„desincronizarea" internațională a 
acestui ciclu, ca și o desincronizare 
a crizei pe diferitele ramuri de pro
ducție din cadrul fiecărei economii 
naționale capitaliste în parte. Ca ur
mare, beneficiile și dezavantajele 
creșterii economice și ale crizelor, ca 
și ale relațiilor economice externe 
sînt, în fapt, repartizate foarte inegal 
între diferitele țări occidentale.

La fel de inegale sînt însă, în 
cursul anului 1976, reluarea ciclului, 
tendințele spre înviorarea economiei ; 
în timp ce, pe această bază, unele 
țări își propun anumite niveluri de 
creștere, în altele aceste tendințe 
sînt pe punctul de a se bloca. 
Toate investigațiile și prognozele 
publicate în revistele occidentale de 
specialitate pe parcursul anilor 
1974—1976 pun în evidență. fapte și 
evoluții care permit să se tragă con
cluzii semnificative cu privire la 
unele particularități ale actualului 
ciclu economic, respectiv la dificul
tățile relansării și „reșutele" rapi
de ale crizei, după timida și insta
bila înviorare.

O primă particularitate este aceea 
că principalele ramuri afectate de 
criză au fost cele ale industriei pro
ducătoare de mașini, utilaje, insta
lații, intr-un cuvînt, industria grea, 
producătoare de mijloace de produc
ție. O explicație a acestui fapt se 
găsește într-o serie de fenomene din
tre care cel puțin cîteva par a fi 
esențiale : încetinirea ritmului și scă
derea volumului investițiilor în ca
pital fix, începînd de pe la mijlocul 
anului 1973 ; intensificarea presiuni
lor inflaționiste, care au determinat 
orientarea unei părți apreciabile din 
capitaluri din domeniul investițiilor 
productive către speculațiile bancare 
și valutare ; accentuarea proceselor 
de epuizare a progresului tehnic ca 
urmare a neaplicării in producție a 
unui șir de realizări ale revoluției 
tehnico-științifice, ceea ce a avut ca 
repercusiune o încetinire a creșterii 
productivității muncii.

Șomajul masiv rămîne, în mod 
incontestabil, una din cele mai simp
tomatice trăsături ale actualului 
ciclu economic. Intr-adevăr, șomajul 
s-a menținut Ia niveluri ridicate în 
anii 1974—1976 fie că a fost vorba de 
o perioadă de criză, fie că economia 
a început să dea semne de reinvio- 
rare. Mai mult chiar, în unele țări —

ca Anglia, Canada, Franța ș.a. — 
șomajul a continuat să crească și 
după ieșirea din criză — ceea ce con
stituie un fenomen cu totul neobiș
nuit pentru ciclul „clasic" capitalist. 
La începutul acestei toamne, nu
mai în principalele țări capitaliste — 
S.U.A., Japonia, țările din Piața co
mună — numărul șomerilor ajunsese 
la peste 16 milioane, nivel fără pre
cedent în istoria dezvoltării societă
ții capitaliste. Șomajul lovește ne
cruțător in toate categoriile de mun
citori, dar. potrivit aprecierii ziaru
lui „Le Monde", șocurile sînt deose
bit de dure în rîndurile femeilor șl 
tineretului. Femeile reprezentau în

;au sporit, în medie, cu 300—400 la 
sută, sau chiar mai mult, cum se 
prezintă situația în Chile, unde s-a 
ajuns la o rată a inflației de 700 la 
sută. De regulă, în perioadele de cri
ză avea loc o cădere bruscă a pre
țurilor, care continuau să scadă 
pe tot timpul depresiunii. Aceas
tă evoluție derentabiliza produc
ția, determina deci o scădere și 
mai pronunțată a ei, într-o ast
fel de măsură, îneît avea loc o 
echilibrare momentană între cererea 
solvabilă — reprezentată de puterea 
de cumpărare efectivă — și nivelul 
producției materiale. Tocmai scăde
rea prețurilor pînă la un moment

Economia occidentală sub semnul 
persistentei fenomenelor de criză

luna noiembrie 54,3 la sută din nu
mărul total al șomerilor din țările 
Pieței comune, față de 50,3 la sută 
în luna precedentă. Comisia C.E.E. 
relevă că o treime din totalul șome
rilor existenți in țările Pieței co
mune sînt tineri sub 25 de ani, deși 
această categorie reprezintă numai 
a cincea parte din totalul persoane
lor active. Simptomatic pentru ac
tuala stare a economiei capitaliste 
este și faptul că durata șomajului 
are, de asemenea, tendința de creș
tere.

Totodată, o particularitate cu deo
sebit de profunde implicații o repre
zintă persistența fenomenelor și pro
ceselor inflaționiste, atît in cadrul 
economiei fiecărei țări occidentale, cît 
și pe piața valutară internațională, 
fenomen ce a atins, de asemenea, 
proporții fără precedent. Realitatea 
cotidiană a țărilor capitaliste înfăți
șează o cursă galopantă a prețurilor, 
care afectează cu deosebire condițiile 
de trai ale oamenilor muncii. In Ita
lia, de exemplu, numai în primele 
trei luni din acest an, prețurile pro
duselor agroalimentare au sporit cu 
40 la sută. în trei ani, prețurile au 
crescut în unele țări ale Pieței co
mune cu peste 50 la sută. Persis
tența și adîncirea fenomenelor infla
ționiste se repercutează și asupra ță
rilor slab dezvoltate, unde prețurile

culminant pregătea condițiile pentru 
înviorare : prețul utilajelor, al mate
riilor prime și al forței de muncă 
ajungeau atît de scăzute îneît acti
vitatea economică redevenea renta
bilă și producția era reluată. Or, în 
prezent, prețurile au continuat să 
crească chiar și în perioadele cele 
mai grele ale crizei din 1974—1975 
din cauza proceselor inflaționiste. 
De-aici efectul lor incetinitor, nesti
mulator pentru trecerea economiei 
în faza înviorării și,a avîntUlui ciclic 
„normal".

Accentuarea recesiunii economice, 
a fenomenelor inflaționiste, a fost 
urmată de un șir de măsuri de „în
ghețare" a salariilor. Această încer
care de a se depăși impasul economic 
pe seama oamenilor muncii, in loc 
de a se acționa pentru reducerea 
cheltuielilor neproductive, și în pri
mul rînd a cheltuielilor militare — 
una din sursele principale de ali
mentare a inflației — a determi
nat, implicit, ascuțirea luptelor so
ciale. Dacă în perioada 1966—1970, 
de pildă, pe ansamblul țărilor capi
taliste, au luat parte la diferite greve 
și acțiuni politice 273 milioane de 
persoane, statisticile arată că în anii 
1971—1975 numărul acestora a sporit 
la 315 milioane. Semnificativ este, 
totodată, faptul că s-a lărgit consi
derabil baza socială a luptelor

antimonopoliste. Intr-un șir de țări 
capitaliste avansate — Italia, Franța, 
S.U.A., Japonia, Anglia — la marile 
bătălii de clasă participă, alături de 
muncitori, noi categorii de oameni 
ai muncii : lucrători din sfera servi
ciilor, a așa-zisului „sector terțiar", 
tehnicieni, ingineri și alte grupuri de 
intelectuali, funcționari, țărani, alte 
categorii sociale lovite de politica 
monopolurilor. în același timp, lupta 
maselor îmbracă forme tot mai viru
lente, mergînd pînă la ocuparea în
treprinderilor și trecerea lor în ad
ministrarea oamenilor muncii.

Desfășurarea evenimentelor evi
dențiază creșterea forței politice, a 
capacității efective, practice, a clasei 
muncitoare de a contracara încercă
rile de aruncare a întregii poveri a 
crizei pe umerii celor ce mun
cesc. Presiunea exercitată în par
lamente de reprezentanții parti
delor comuniste, cărora în repetate 
rînduri li s-au alăturat reprezentanți 
ai partidelor socialiste sau ai altor 
forțe politice și sociale, au împiedicat, 
nu rareori, luarea unor „măsuri 
anticriză" de natură să avantajeze 
unilateral patronatul și să dezavan
tajeze pe salariațl. Deloc neglijabilă 
a devenit în unele țări occidentale 
forța sindicatelor muncitorilor și sa- 
lariaților în genere în procesul de 
negociere anuală a nivelului salarii
lor și ajustării acestora în funcție de 
creșterea inflaționistă a prețurilor.

Desigur, diverși economiști occi
dentali propun felurite soluții și mo
dalități în vederea ieșirii din eriză. 
Caracteristica lor o constituie faptul 
că toate privesc doar un simptom sau 
altul al crizei și nu ansamblul ei, 
aspectele de suprafață și nu cele de 
profunzime. Or, tocmai amploarea 
fenomenelor de criză, faptul că, de
pășind granițele sistemului capitalist, 
ele se reflectă, într-un fel sau altul, 
asupra tuturor statelor impune o mo
dalitate nouă de abordare. Aceasta 
presupune, în mod necesar, o restruc
turare a raporturilor economice și 
financiare mondiale, respectiv înlo
cuirea vechilor relații bazate pe ine
galitate și inechitate cu relații de un 
tip nou. Devine tot mai evident că 
numai instaurarea unor raporturi în
temeiate pe egalitate în drepturi și 
avantaj reciproc, dezvoltarea largă,’ 
în acest spirit, a schimburilor co
merciale și a formelor moderne, a- 
vansate de colaborare între toate sta
tele. ca parte Integrantă a unei noi 
ordini economice mondiale, constituie 
acel factor stabilizator și stimulator 
pentru economia tuturor statelor 
lumii.
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0. N. II. poate să aibă on rol sporit 
io solutionarea problemelor internaționale

Declarațiile lui K. Waldheim
NEW YORK 27 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat agenției ira
niene de presă Pars, secretarul ge
neral al O.N.U.,. Kurt Waldheim, a- 

» preciind că. în ultimii cinci ani. Na^ 
țiunile Unite au fost confruntate cu 
o serie de conflicte regionale, unele 
dintre aceste probleme fiind soluțio
nate, și că. din punct de vedere e- 
conomic, O.N.U. și-a concentrat a- 
tenția în acești ani asupra instituirii 
unei noi ordini economice in lume, 
a relevat : „O.N.U. trebuie să ducă 
la eliminarea prăpastiei care separă 
țările bogate de cele sărace, iar în 
timpul celor două sesiuni speciale noi

< am încercat să abordăm aceste pro
bleme". El a atras atenția că două 
treimi din populația globului trăiesc 
în condiții de mizerie, iar o parte a 
acestei populații chiar în privațiuni 
severe. Waldheim a declarat că nu 
ne putem aștepta la stabilitate poli

In favoarea convocării Conferinței de la Geneva 

pentru pace in Orientul Mijlociu
Declarații și luări de poziție din partea Egiptului, O.E.P., 

Israelului
CAIRO. — Intr-un interviu acordat 

postului de radio Monte Carlo, Ismail 
Fahmiv vicepremier și ministru de 
externe al Egiptului, a declarat că 
țara sa are o atitudine serioasă în ce 
privește inițiativa de pace în Orien
tul Mijlociu, iar linia sa de acțiune, 
fermă și clară, a primit un nou 
itpbold prin recentul acord egipteano- 
sirian, care a cristalizat această ten
dință de pace.

Evocînd problema reprezentării pa- 
lestinene la o conferință internațio
nală asupra Orientului Mijlociu, 
Ismail Fahmi a subliniat că, în pri
mul rînd, aceasta e o, chestiune de 
resortul palestinenilor înșiși. „Or. a 
adăugat el, palestinenii au ales Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) ca unic reprezentant legitim, 
iar această alegere a fost consacrată 
la reuniunea arabă la nivel înalt de 
la Rabat". „O.E.P. va participa, deci, 
la Conferința de la Geneva pentru 
a apăra drepturile legitime ale po
porului palestinean".

în sfîrșit, ministrul de externe al 
Egiptului a apreciat că atitudinea 
Israelului este contradictorie atunci 
cind cere ca O.E.P. să recunoască 
mai întîi statul israelian, în vreme 
ce guvernul de la- Tel Aviv refuză 
participarea O.E.P. la Conferința de 
la Geneva. El a amintit că Israelul 
a participat deja împreună cu O.E.P. 
la lucrările Consiliului de Securitatel 
al O.N.U. și că nu există deci nici o 
rațiune ca acest stat să refuze parti
ciparea organizației palestinene la 
Conferința de la Geneva. 

tică pînă nu vor fi soluționate pro
blemele economice.

în altă ordine de idei, secretarul 
general al O.N.U. a apreciat tendin
ța pozitivă de 'denuclearizare ma
nifestă în anumite regiuni ale lu
mii. măsurile in această direcție pu
țind contribui, în viitor, la evitarea 
conflictelor și la o relaxare a ten
siunii în zonele respective.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat încrederea în viitorul or
ganizației mondiale, arătînd că cei 
31 ani de existență a acesteia au 
dovedit că nu există o alternativă la 
O.N.U., organizația jucind un rol con
structiv și fructuos în reglementarea 
problemelor internaționale ; adăugind 
că O.N.U. a fost capabilă să evite o 
confruntare mondială, Waldheim a 
conchis că organizația reprezintă cea 
mai bună speranță de pace.

La rîndul său, Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, a declarat, intr-un interviu acor
dat ziarului egiptean „Al Goumhuria", 
că este gata să meargă la Geneva 
pentru a participa la Conferința pen
tru pace în Orientul Mijlociu, dacă 
aceasta este în interesul poporului 
palestinean.

TEL AVIV. — Israelul va participa 
la Conferința de la Geneva pentru 
pace în Orientul Mijlociu, chiar dacă 
aceasta se va întruni înaintea viitoa
relor alegeri generale din țară, a de
clarat primul ministru al guvernului 
demisionar, Yitzhak Rabin. El a a- 
dăugat că nu trebuie să existe nici 
un fel de atitudine din partea Israe
lului din care să reiasă că ar încerca 
să evite să ia parte la o astfel de 
conferință — relatează agenția Reuter.

★
DAMASC. — Președintele Siriei, 

Hafez Al-Assad, a conferit cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.). și cu alți 
patru membri ai Comitetului Execu
tiv al O.E.P., a anunțat postul de 
radio Damasc. Cu acest prilej, relevă 
sursa citată, au fost trecute în revis
tă „ultimele evoluții ale situației din 
regiune, legate de problema palesti- 
neană".

Yasser Arafat a sosit la Damasc 
venind de la Cairo, în cadrul turneu
lui său în capitalele mai multor țări 
arabe, care a cuprins ca etape succe
sive Tripoli. Alger, Djeddah.

CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

PRAGA. — Cu prilejul aniversării 
Republicii, consulul'general al Româ
niei la Bratislava, a organizat o ma
nifestare în cadrul căreia a fost pre
zentat filmul „Pădurea pierdută", 
care a fost primit de asistență cu viu 
interes.

Au participat L. Pezlar, secretar 
al C.C. al P.C. din Slovacia, M. Be- 
nyo, vicepreședinte al Consiliului na
țional slovac, J. Hanus, vicepreședin
te al guvernului R. Slovace, re
prezentanți ai vieții politice și cul
turale din Bratislava, redactori-șefi 
ai unor publicații centrale.

BOGOTA. — Postul de radio „Mon- 
serate" din Columbia a transmis în 
programul său de duminică, 26 de
cembrie, o emisiune de o oră consa
crată României, cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a Republicii.

CONAKRY. — Ambasada țării 
noastre la Conakry a organizat o 
gală de filme. Au fost prezenți mi
nistrul guineez al informațiilor și 
ideologiei, Senainon Behazim, mi
nistrul poștelor și telecomunicațiilor, 
Mamadou Ba, alte persoane oficiale 
guineeze, membri ai corpului diplo
matic,' reprezentanți ai presei și ra
dioului, un numeros public.

La Moscova s-a deschis 
expoziția „Arhitectura 

României"
MOSCOVA 27 — Corespon

dentul Agerpres transmite.: La 
Casa centrală a arhitecților din 
Moscova a fost deschisă expo
ziția „Arhitectura Republicii 
Socialiste România", care înfă
țișează un tablou cuprinzător al 
activității și realizărilor recente 
ale arhitecturii românești. Expo
ziția face cunoscute, totodată, 
preocupările, arhitecților și con
structorilor pentru îmbinarea 
tradițiilor naționale din acest 
domeniu cu cerințele actuale și 
de perspectivă la care trebuie 
să răspiindă ansamblurile de 
locuit, clădirile cu destinație 
social-culiurală.

La vernisaj au luat cuv'mtul 
arh. Mircea Dima, vicepreședin
te al Uniunii arhitecților din 
România, și V. S. Egerev, vice
președinte al Uniunii arhitecți
lor din U.R.S.S., care au evi
dențiat dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre uniunile de 
arhitecți din cele două țări, uti
litatea schimburilor de expe
riență in domeniul arhitecturii 
și construcțiilor.

Pentru încetarea acțiunii judiciare 
și punerea imediat în libertate 
a tovarășului Santiago Carrillo

MADRID 27 (Agerpres). — Avo- 
icații care apără pe secretarul gene
ral al Partidului Comunist din Spa
nia au prezentat luni judecătorului 
de instrucție Gomez Chapparo un 
apel împotriva acuzațiilor nefondate 
formulate de autorități. în apel se 
cere încetarea acțiunii judiciare și 
punerea în libertate imediat a se
cretarului general al P.C. din Spa
nia, precum și a celorlalți șapte con
ducători arestați împreună săptă- 
mîna trecută și deținuți în prezent 
la închisoarea Carabanchel.

în numeroase orașe din Spania au 
avut loc duminică manifestații or
ganizate în sprijinul cererilor opozi
ției democratice privind acordarea 
unei amnistii generale și reîntoar
cerea în țară a persoanelor exilate 
din motive politice.

Noi luări de poziție 
pe plan 

internațional
BUDAPESTA. — Comitetul Cen

tral al P.M.S.U. a adresat o tele
gramă C.C. al P.C. din Spania în care 
se arată : „Noi sprijinim lupta Parti
dului Comunist din Spania pentru eli
berarea tovarășului Santiago Carrillo 
și a celorlalți conducători ai Partidu
lui Comunist din Spania și sprijinim 
forțele democrate din Spania care 
luptă pentru asigurarea drepturilor 
și libertăților democratice, pentru 
transformări democratice în tară".

HAVANA. — într-o declarație dată 
publicității la Havana, C.C. al P.C. 
din Cuba arată că arestarea to
varășului Santiago Carrillo nu poate 
constitui decît o piedică în calea pro
cesului de democratizare a vieții po
litice spaniole, aspirație scumpă po
porului spaniol, privită cu simpatie 
și speranță de către toate popoarele 
lumii, între care și poporul cubanez.

ROMA. — O delegație a Comitetu
lui italo-spaniol urmează să sosească 
la Madrid, pentrif a cere autorități
lor spaniole punerea în libertate a 
secretarului general al P.C. din Spa
nia. Delegația include membri ai 
grupurilor parlamentare ale partide
lor comunist, socialist și democrat- 
creștin, precum și reprezentanți ai 
sindicatelor. Delegația va fi purtă
toarea unui mesaj din partea lide
rului socialist Pietro Nenni, președin
tele Comitetului italo-spaniol.

Peste 4 000 de persoane au demon
strat pe străzile orașului San Sebas
tian, capitala provinciei Guipuzcoa, 
înălțînd baricade pentru a bloca ac
cesul forțelor polițienești. De aseme
nea, la- Billbao. alte cîteva mii de 
persoane au participat la o manifes
tație pe marile artere ale orașului.

într-o declarație dată publicității, 
un grup de juriști spanioli condam
nă existența tribunalului special 
care ar urma să-1 judece pe San
tiago Carrillo și pe ceilalți condu
cători ai partidului arestați. Grupul 
de juriști — intitulat „Justiția De
mocratică" — a arătat că Tribunalul 
ordinii publice a fost creat special 
pentru reprimarea oponenților regi
mului și este lipsit de independență 
juridică. Tribunalul ordinii publice 
însărcinat cu judecarea acuzaților 
politici, subliniază declarația, a fost 
înființat sub regimul dictatorial al 
lui Franco și a fost folosit împotriva 
tuturor celor care s-au opus siste
mului franchist. Grupul „Justiția 
Democratică" este format din magis- 
trati, judecători și procurori din 
întreaga țară.

ROD AL COOPERĂRII ROMÂNO-EGIPTENE :

La Heluan, tractorul U 650 cu nr. 7000
Cunoscut centru in

dustrial al Republicii 
Arabe Egipt, Heluanul 
a fost, de curînd, mar
torul unui semnificativ 
moment al cooperării 
in producție româno- 
egiptene ; de pe linia 
de asamblare a între
prinderii „El Nasr Au
tomotive Manufactu
ring Co." a ieșit cel 
de-al 7 000-lea tractor 
U-650.

Autovehicul puter
nic. cu largă întrebuin
țare în agricultură, in
dustrie și transporturi, 
tractorul realizat in 
colaborare cu țara 
noastră se bucură de 
frumoase aprecieri în 
R.A.E. Din aprilie 1972, 
cind a fost inaugurată 
linia de la Heluan, și 
pină azi. U-650 a pă
truns adine in econo
mia egipteană. El poa
te fi întilnit pe noile 
păminturi desțelenite 
și in valea Nilului, in 
întreprinderile indus

triale, pe șantierele 
reconstrucției din zona 
Canalului Suez și In 
nenumărate alte locuri.

Asamblarea tracto
rului cu numărul 7 000 
constituie doar una 
dintre numeroasele 
forme prin care se 
realizează cooperarea 
in producție dintre 
România și Egipt, 
cooperare care cunoaș
te o continuă dezvol
tare. Traducindu-se in 
viață acordurile și în
țelegerile convenite cu 
prilejul convorbirilor 
dintre ■ președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat, la El 
Mex a fost încheiată 
încă de acum trei ani 
construcția unei mari 
uzine de produse so
dice, la Hamrâwein, pe 
țărmul Mării Roșii, 
continuă cu succes 
înălțarea complexului 
de exploatare și prepa
rare a fosfaților, iar la 
Cairo se realizează

Deschiderea Congresului extraordinar 
al Uniunii Progresiste Senegaleze

DAKAR 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, a deschis luni lucră
rile Congresului extraordinar al 
Uniunii Progresiste Senegaleze 
(U.P.S.), partidul de guvernămînt. 
Șeful statului a prezentat raportul 
politic intitulat. : „Pentru o societate 
senegaleză socialistă și democratică".

Congresul al XXII-lea
LUXEMBURG 27 (Agerpres). — 

Prezentînd raportul de activitate al 
Comitetului Central în cadrul Con
gresului al XXII-lea al Partidului 
Comunist Luxemburghez, Renă Ur
bany. vicepreședintele partidului, a 
arătat că partidul comunist își pro
pune ca sarcină unirea tuturor oa
menilor muncii în lupta pentru trans
formarea societății. Partidul cere 
pentru muncitori dreptul de control 
asupra întreprinderilor, luptă pentru 
participarea muncitorilor la condu
cerea uzinelor și fabricilor, pentru 
apărarea și întărirea cuceririlor de
mocratice ale oamenilor muncii. Co
muniștii trebuie să îmbine formele 

asamblarea a noi lo
turi de autoturisme de 
teren.

Aceste rezultate fruc
tuoase ale cooperării 
româno-egiptene sînt 
consemnate cu sa
tisfacție de cerourile 
de afaceri și de presa 
din Cairo. Intr-un co
mentariu publicat nu 
de mult, agenția M.E.N. 
tși exprima convin
gerea că in cadrul vi
itoarelor convorbiri e- 
conomice româno-egip
tene „vor fi realizate 
noi înțelegeri pentru 
întărirea relațiilor e- 
conomice și a cooperă
rii tehnice intre cele 
două țări și creșterea 
comerțului dintre ele 
la aproximativ 500 mi
lioane de dolari in 
1980“, așa cum prevăd 
hotăririle adoptate in 
cursul convorbirilor la 
nivel înalt.

Nicolae N. LUPU

La lucrările congresului participă 
1 600 de delegați. De asemenea, sînt 
prezenți la lucrări, în calitate de in
vitați, reprezentanții a 17 partide. 
Partidul Comunist Român este repre
zentat de tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

al P.C. Luxemburghez
parlamentare șl nepariamentare de 
luptă, să militeze pentru o alianță a 
forțelor de stînga, ceea ce nu trebuie 
să însemne o renunțare la principiile 
comuniste de bază, subliniază ra
portul.

Plenara C. C. 
al P. P. R. Mongol

ULAN BATOR 27 (Agerpres). 4- 
Plenara C.C. al P.P.R.M., întrunită 
luni la Ulan Bator, a ascultat și 
examinat rapoartele cu privire la 
planul cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale și culturii R. P. 
Mongole pe perioada 1976—1980 
și la planul de dezvoltare a econo
miei naționale și culturii pe 1977. Au 
fost examinate, de asemenea, ra
poartele privind bugetul de stat al 
R.P. Mongole pe 1977 și execuția 
bugetului pe 1975, precum și un ra
port „Cu privire la sporirea resurse
lor de carne".

La plenară, Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-seicretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, a 
rostit o cuvîntare.

Plenara C. C. 
al P. C. din Israel

TEL AVIV. La 26 decembrie a a' 
loc prima Plenară a Comitetului Ce . 
trai al Partidului Comunist din Israel, 
ales la cel de-al XVIII-lea Congres 
al partidului. Plenara a analizat re
zultatele congresului, precum și1 si
tuația legată de criză guvernamen
tală din Israel și a stabilit sarcinile 
în vederea viitoarelor alegeri din țară. 
Au fost alese, de asemenea, organele 
Comitetului Central — Biroul Poli
tic, format din 9 membri, și Secreta
riatul. compus din 7 membri. în func
ția de secretar general al C.C. al 
P. C. din Israel a fost reales Meir 
Vilner, iar ca secretar general ad
junct, funcție nou creată, Tawfik 
Toubi.

agențiile de presă transmit:
marea britanie Controverse 

în problema naționalizărilor
La Hanoi, Comltetul Central 

al Partidului Democrat Vietnamez și 
Comitetul Central al Partidului So
cialist Vietnamez au organizat, re
cent, reuniuni separate, în cadrul 
cărora au salutat succesele celui 
de-al IV-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Vietnam, precum 
și alegerea tovarășului Le Duan în 
funcția de secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Vietnam.

Frontul electoral POVO 
UNIDO, constituit de Partidul Co
munist Portughez, Mișcarea Demo
cratică Portugheză și Frontul So
cialist Popular pentru alegerile mu
nicipale care au avut loc la 11 de
cembrie se va menține în continuare 
— informează agenția France Presse, 
precizînd că hotărîrea în acest sens 
a fost adoptată de Comisia națională 
a Frontului. Comisia a subliniat ne
cesitatea continuării acestei alianțe.

Rezultatele alegerilor în 
consiliile districtuale care 
au avut loc în Guineea-Bissau la

ITALIA : Patroni pe banca acuzării
• Forța de muncă feminină speculată

Un tribunal din orașul 
sicilian Santa Catarina, 
chemat să se proriupțe 
în cazul unui grup de 
patroni învinuiți de în
călcarea legislației în 
vigoare, i-a găsit pe a- 
cuzați vinovați de a fi 
exploatat ani la rînd, 
fără milă, munca a nu
meroase femei, prin elu
darea legilor.

Santa Catarina este o 
localitate vestită de 
multă vreme prin mă
iestria femeilor în do
meniul broderiilor, iar 
produsele realizate aici 

sînt vîndute la prețuri 
mari în magazinele de 
lux din Italia și chiar 
peste hotare. Procesul a 
arătat însă că, pentru 
munca lor. femeile pri
meau o plată derizorie, 
în condițiile în care se 
întîmpla să lucreze și 
cîte 18 ore din 24 !

După cum a rele
vat însă ziarul „L’Uni- 
tă“, la Santa Catarina 
pe banca acuzaților s-au 
aflat doar cîțiva din
tre cei care profită 
din plin de plaga 
șomajului. Faptele a- 
rată că foarte mulți ita-

19—21 decembrie au fost date publi
cității la Bissau. Pentru candidate 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.) au votat 80 la 
sută din cetățenii cu drept de vot. 
Relevînd participarea masivă și con
știentă la vot a alegătorilor, presa din 
Bissau subliniază că alegerile au re
prezentat o nouă victorie a poporu
lui sub conducerea P.A.I.G.C. Potri
vit Constituției, membrii consiliilor 
vor alege pe cei 150 membri ai Adu
nării Populare Naționale, care, la 
rîndul ei, va desemna pe șeful sta
tului.

Manifestațiile de protest 
ale populației africane des- 
fășurate duminică la Guguletu și 
Nyanga, lingă Capetown, împotriva 
politicii de apartheid și discriminării 
rasiale — promovate de regimul lui 
John Vorster — au fost reprimate 
cu brutalitate. Autoritățile de la Pre
toria au anunțat oficial că, în urma 
intervenției poliției, un număr de 19 
persoane au fost ucise și alte 97 
rănite.

la „bursa neagră*'
lieni lipsiți de un loc de 
muncă execută comenzi 
ocazionale plasate de di
verse fabrici și ateliere, 
fără ca drepturile lor să 
fie apărate de vreun 
sindicat. Astfel, potrivit 
datelor prezentate de 
ziarul „Avânți", în Ita
lia există în prezent Cir
ca 4,7 milioane de oa
meni care își vînd mun
ca la o adevărată „bur
să neagră" a forței de 
muncă. Iar din acest to
tal, aproximativ 3 mili
oane de persoane sint 
femei.

Președintele R.P.D. Co
reene, ^im Sen, a avut o con
vorbire cu președintele Consiliului 
Comandamentului al Republicii Ara
be a Yemenului. Ibrahim Mohamed 
Al-Hamadi. Convorbirea, la care au 
asistat și delegațiile guvernamentale 
ale celor două țări, a fost consacrată 
analizării unor probleme de interes 
comun.

Cu prilejul aniversării a 150 
de -ani de la întemeierea Poli
tehnicii din Varșovia, acestei in
stituții de învățământ superior 
polonez i-a fost donat un set de 
lucrări românești.

Au fost'oferite, in acest cadru, 
volumele de cuvintări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pre
cum și alte lucrări despre țara 
noastră.

Secretarul general al 
P.C. dn Argentina, Geronimo 
Arnedo Alvarez, a prezentat propu
nerile partidului vizînd inițierea unui 
dialog cu alte sectoare politice națio
nale, in vederea realizării unui „acord 
democratic". Documentul propune ini
țierea de acțiuni vizînd eliberarea 
deținuților politici cărora nu li s-au 
intentat pînă în prezent proceduri 
judiciare, derogarea restricțiilor pri
vind activitatea partidelor politice și 
a sindicatelor, aplicarea unui impo
zit pe veniturile marilor întreprin
deri, reorientarea politicii economice 
guvernamentale în ideea ridicării ni
velului de trai al friaselor largi popu
lare.

Crearea unei regiuni mu
sulmane autonome în sudul
FilipinelOr a £ost anunțată de 
președintele Ferdinand Marcos. El a 
precizat că această hotărîre a fost a-
doptată în conformitate cu acordul în
cheiat după recentele convorbiri intre

„Saliut-4“ - după doi ani de la lansarea 
în Cosmos

După cum relatează agenția T.A.Ș.S., stația științifică orbitală 
„Saliut—4", plasată pe o orbită circumterestră la 26 decembrie 1974, 
își continuă zborul.

In cei doi ani de la lansare, la bordul stației au lucrat două echipe 
de cosmonauți : Gubarev și Greciko, timp de 30 de zile, după care Kli- 
muk și Sevastianov — timp de 63 de zile. Ulterior a fost realizat 
zborul comun al stației „Saliut—4“ cu astronava „Soiuz—20“ fără pilot, 
pe o du'rată de trei luni.

De la lansare și pină. la 27 decembrie, ora 15,00, stația a efectuat 
11 585 rotații in jurul Pământului. Sistemele de bord funcționează nor
mal. In interiorul stației se menține microclima programată, tempe
ratura aerului fiind de plus 19 grade Celsius, iar presiunea de 730 mm 
coloană de mercur.

membri ai guvernului de la Manila și 
reprezentanți ai organizației Fron
tul Național de Eliberare Moro 
(M.N.L.F.). Președintele Marcos a 
arătat că în 13 provincii din tară 
va fi organizată o consultare electo
rală pentru a preciza aria geografică 
a regiunii musulmane autonome.

Primul niinistru al Italiei, 

Giulio Andreotti, a declarat că este 
util să aibă consultări privind apli
carea planurilor guvernamentale 
cu liderii partidelor politice, in
clusiv Partidul Comunist — infor
mează agenția Reuter. Solicitat să 
comenteze această declarație, purtă
torul de ■ cuvînt guvernamental a 
precizat că primul ministru are în 
vedere organizarea unei reuniuni cu 
conducătorii partidelor politice în ca
drul căreia va aborda și probleme 
legate de politica prețurilor și sala
riilor.

Victime ale poluării in
dustriale. Peste opt mii de copii 
din orașul mexican Ciudad Juarez au 
fost intoxicați de emanațiile a patru 
topitorii specializate în retratarea 
plumbului, zincului, cadmiului și ar
senicului. Aceste topitorii sînt insta
late pe teritoriul S.U.A., dar emana
țiile lor pătrund dincolo de frontiera 
cu Mexicul, afectînd o zonă cu o 
rază de aproximativ zece kilometri. 
Numărul copiilor care au de suferit 
în urma acestor emanații, apreciază 
oamenii de știință mexicani, ar putea 
fi mult mai mare.

urma naufraNaufragiu. In
giului navei egiptene „Patra", care 
s-a scufundat la sfîrșitul săptămânii 
trecute în apropiere de Djeddah, 
și-au pierdut viața 95 de persoane. 
Nava o fost mistuită de un incendiu 
provocat, se pare, de o defecțiune a 
generatorului electric, focul extinzîn- 
du-se extrem de repede și împiedi- 
cînd salvarea majorității persoanelor 
aflate la bord.

Rsprezentanți ai opozi
ției în conducerea Dietei 
japoneze. In cadrul Camerei in
ferioare a Dietei japoneze a avut loc 
numirea persoanelor care vor ocupa 
funcțiile de conducere în Cameră. 
Pentru prima oară în ultimii 18 ani, 
în asemenea posturi au fost desem
nate și persoane care fac parte din 
partidele de opoziție. Astfel, un de
putat din partea Partidului socialist 
a fost numit în postul de vicepre
ședinte al Camerei inferioare, 
alți deputați ai aceluiași partid 
și ai Komeito și P.S.D. au fost 
miți președinți de comisii.

iar 
ca 

nu-

Ciocniri în Tailanda. Un 
număr de 22 soldați tailandezi au fost 
uciși în cursul unei ambuscade orga
nizate de forțele de guerilă — a 
anunțat agenția Reuter, citind zia
rele din Bangkok.

Starea de urgență, exis- 
tentă in vigoare în Peru de la 1 iu
lie a.c„ a fost prelungită pentru o 
nouă perioadă de 30 de zile.

Politica de naționalizări în prin
cipalele ramuri economice a deve
nit obiectul unei permanente dispu
te între cele două mari partide bri
tanice — laburist și conservator — 
de-a lungul a peste treizeci de ani. 
încă de la primul guvern laburist 
postbelic al lui Clement Attlee 
din 1945. După sucțesive mă
suri ale guvernelor laburiste în 
sectoare importante ca siderurgia și 
metalurgia, industria extractivă 
(cărbune), energetica, transporturi
le, gazele, construcțiile, pe agenda 
actualului parlament a fost înscris, 
potrivit programului guvernamental 
laburist, proiectul de lege prevăzînd 
naționalizarea industriei aeronau
tice și a construcțiilor navale.

în cursul sesiunii precedente, 
proiectul, adoptat în Camera Co
munelor. a fost blocat, după cum 
se știe, datorită poziției obstruc
ționiste a Camerei Lorzilor, unde 
funcționează mecanismul majori
tății conservatoare. Lorzii au a- 
mendat proiectul, școțînd de sub 
incidența • naționalizării șantierele 
de reparații navale, după care- 
au retrimis textul modificat în 
Camera Comunelor. Nefiind de 
acord cu noua formulare, guvernul 
laburist a trebuit să repună pe or
dinea de zi a actualei sesiuni pro
iectul inițial, pentru a-1 trece încă 
o dată prin tot ciclul procedurii 
parlamentare.

în condițiile în care economia 
britanică nu a reușit să depășească 
șirul lung al dificultăților, iar si
tuația din unele industrii — a au
tomobilelor sau textilă — gene
rează serioase îngrijorări în cercu
rile oficiale, tergiversarea proiectu
lui amintit face ca problema indus
triei aeronautice, dar mai ales cea 
a șantierelor navale, să fie conside
rată gravă și urgentă. Pe fundalul 
crizei care afectează lumea oc
cidentală, industria de construc
ții navale din Marea Britanie, 
rămasă în urma ritmului moderni
zării pe plan mondial, lucrează cu 
mult sub capacitățile sale. Dacă lis
tele de comenzi atingeau în mod 
tradițional, cu ani în urmă, între 
1—1,2 milioane tone anual, astăzi 
șantierele britanice nu mai obțin 

comenzi decît între 250 000—300 000 
tone anual, adică lin sfert din pro
ducția de altădată. Acesta este re
zultatul nu numai al concurenței 
acerbe, îndeosebi a Japoniei, cît, in 
primul rind, al scăderii cererii 
pe piața mondială, estimările pen
tru viitorii' cinci ani prevăzînd. în 
continuare, o diminuare globală a 
comenzilor. Pe de altă parte, în
tr-o serie de țări ale lumii se în
temeiază și se dezvoltă o industrie națională de construcții navale, 
ceea ce reduce și mai mult perspec
tivele unei redresări a șantierelor 
britanice.

Dezbaterile din Camera Comune
lor au furnizat, zilele acestea, date 
semnificative privind situația celoi 
ce muncesc pe aceste șantiere : .•*  
recent au fost concediați 3 000 de, 
muncitori la „Stephen’s Yard", iai >■' 
la șantierele navale din zona Mer
seyside s-a ajuns de la o forță de 
muncă de 24 000 de oameni la nu
mai 3 000 în prezent. Și situația tin
de a se înrăutăți, căci, după cum 
anunță presa britanică, mii de pos
turi în aceste, sectoare vor deveni 
în curînd „vacante" ; se apreciază 
că la începutul lunii ianuarie 1977, 
cîteva mii de constructori de nave 
vor primi preavizul de concediere.

Iată de ce toate scrisorile 
și mesajele primite la parlament 
din partea constructorilor de nave 
afirmă că naționalizarea — și a- 
ceasta cît mai urgent — este uni
cul răspuns pentru salvarea locu
rilor de muncă. în general pentru 
organizarea unei industrii via
bile in acest domeniu. în ace
lași timp, confruntările din ambele 
camere, în cadrul cărora deputății 
laburiști de stingă au ridicat din 
nou problema anacronismului Ca
merei Lorzilor, au reflectat hotărî
rea actualului cabinet laburist de 
a persevera în- apărarea proiectului 
său, în ciuda unei majorități par
lamentare „subțiate" de ultimele a- 
legeri parțiale ; important este, așa 
cum subliniază ziarele londoneze, 
ca legea să intre în vigoare înain
te de a lua sfîrșit mandatul actua
lului guvern laburist.

Liviu RODESCU

o UN ATLAS MON
DIAL AL SOLURILOR 
a fost întocmit de specialiști 
ai F.A.O. și UNESCO. Atlasul 
este alcătuit din 18 hărți la scara 
1/5 000 000 (format 76x110 cin) 
cuprinzînd mari regiuni ale lu
mii. Pentru fiecare din aceste 
regiuni a fost editat un volum 
explicativ, în mai multe limbi, 
care descrie solurile respective, 
furnizind un- mare număr de 
informații și date statistice. De 
exemplu, Africa este tratată în- 
tr-un volum de peste 300 pa
gini, inclusiv hărți de dimen
siuni mai mici- privind marile 
regiuni climatice, felul vegeta
ției, regiunile fiziografice, geo
logice, iitologice, pedologice, re
partiția populației. Această vas
tă lucrare va pune la îndemîna 
specialiștilor din domeniile a- 
griculturii, hidrologiei, prospec
țiunilor miniere un bogat mate
rial de referință. Ea a consti
tuit, totodată, punctul de pornire 
pentru înfăptuirea altor patru 
lucrări (in curs de realizare) : o 

hartă mondială cu regiunile a- 
menințate de a se transforma 
în deșerturi ; o hartă a degra
dării solurilor din Africa și O- 
rientul Mijlociu ; un sistem de 
evaluare a solurilor din punct 
de vedere al productivității și 
potențialității ; o hartă a zone
lor ecologice — care va permite 
să se determine caracteristicile 
de mediu cele mai potrivite 
pentru o cultură sau alta.

© VINURILE ROȘII Șl 
COLESTEROLUL. Specia
liști din mai multe țări au a- 
juns la concluzia că vinurile 
roșii de calitate superioară po
sedă proprietatea de a determi
na scăderea coeficientului de 
colesterol în sînge. Intr-adevăr, 
aceste vinuri conțin anumite 
substanțe care acționează împo
triva colesterolului, puțind fi 
considerate, așadar, ca un ade
vărat medicament 1 Cu o pre
cizare utilă, în special în aceas
tă perioadă a sărbătorilor de 

sfîrșit de an : să nu se abuzeze 
prea mult de ele...

• ASIGURĂRI, ASI
GURĂRI... Se pare că fan
tezia constituie o calitate indis
pensabilă societăților de, asigu
rare în goană după profituri ; 
aproape că nu există împreju
rare sau situație pentru care să 
nu se fi inventat un anume tip 
de asigurare. Mizînd pe incerti
tudinile meteorologice, societă
țile britanice fac, în prezent, 
afaceri înfloritoare cu „asigură
rile climatice". Societatea „Eagle 
Star", de pildă, oferă pescarilor 
asigurări... împotriva soarelui, 
pentru a-i feri de riscul ca 
peștii să ocolească undița din 
cauza razelor de soare. La 
„Lloyd’s", un proprietar de sală 
de cinema dintr-o stațiune de 
odihnă s-a asigurat tot împotri
va soarelui, intrucît vremea 
proastă și cerul înnorat îi aduc 
spectatori în sală. Iar conferin
ța internațională ce s-a întrunit 
vara trecută la Warwickshire

pentru a lua în dezbatere seceta 
neobișnuită ce a bîntuit în 
acea perioadă Marea Britanie 
s-a asigurat și ea împotriva... 
ploii.

• „EUROCON III - 
SCIENCE-FICTION", *-  
cesta a fost titlul celui de-al 
treilea Congres european de li
teratură științifico-fantastică, 
care a avut loc la Poznan, la 
mijlocul anului. O interesantă 
teorie pe marginea dezbaterilor 
congresului publică în ultimul 
său număr săptămînalul ilustrat 
„Polska", sub semnătura cunos
cutului autor polonez de litera
tură de anticipație Konrad 
Fialkowski. Pentru ca literatura 
de anticipație să aibă cititori, 
susține el, trebuie ca în sinul 
societății să domnească un cli
mat de încredere în posibilită
țile științei ; cu alte cuvinte, a-

ceastă literatură nu-și poate 
găsi un mediu favorabil dezvol
tării decît atunci cind oamenii 
sînt convinși, pe baza înfăptui
rilor științifice „la zf“, că ceea 
ce astăzi ține de domeniul ima
ginației, mîine poate deveni o 
realizare practică. Celor dornici 
să aprofundeze această pasio
nantă teorie, Almanahul „Sein- 
teia" 1977 le oferă posibilitatea 
de a lua parte (indirect 1) —
alături de un șir de participant 
la congresul amintit — la masa 
rotundă „Anticipații la viitorul 
literaturii de anticipație" — pri
lej de a afla și alte „taine" ale 
ficțiunii științifice.

© NATALITATEA IN 
SCĂDERE. în Europa occi
dentală se constată un proces 
de scădere substanțială a nata
lității. R.F.G. a fost prima țară 
de pe continent în care,, îneș- 

pînd din 1972, numărul decese
lor l-a depășit pe cel al naște
rilor. Ea este în prezent urma
tă de Austria, care anunță, pen
tru prima dată după cel de-al 
doilea război mondial, un exce
dent de decese, însumînd 2 906 
persoane. Elveția, apreciază 
ziarul „Tribune de Geneve" 
care inferează știrea. înregis
trează aceeași tendință, căci 
excedentul nașterilor — 22 000 
de persoane din 1975 — s-a 
realizat aproape în. întregime pe 
seama muncitorilor străini imi
granți. încercînd să dea o ex
plicație fenomenului, ziarul a- 
tribuie descreșterea natalității, 
în primul rînd, recesiunii

© „FACEȚI JOCU
RILE, DOMNILOR !“ Cu- 
noscuta stațiune maritimă ame
ricană Atlantic City, reputată 
și ca reședință a unor impor
tante congrese, urmează să de
vină un mare centru al jocu
rilor de noroc. în statul New 
Jersey, pe teritoriul căruia este 

situată stațiunea, erau pînă re
cent interzise asemenea jocuri. 
Interdicția a fost abrogată în 
urma eforturilor propagandisti
ce ale unui „comitet" format 
din oameni de afaceri, care au 
promis autorităților- sporirea 
încasărilor fiscale. Ceea ce se 
știe deocamdată este că în cu
lise a și răsunat fatidica formu
lă „Faceți jocurile, domnilor 1“ : 
o luptă acerbă a fost declan
șată între aspiranții la concesio
narea „minelor de aur", respec
tiv cele șase cazinouri ce se 
vor deschide aici (se așteaptă 
ca sumele mizate să depășească 
anual cinci miliarde de dolari). 
Pe de altă parte, poliția locală 
se și află în stare de alarmă, 
deoarece se anunță o „migrare" 
masivă a lumii interlope spre 
Atlantic City.

• „ULTIMA ȘANSĂ" 
se intitulează un experiment de 
abandonare a fumatului, inițiat 
de către Societatea de radio din 
Franța în colaborare cu două 
organizații de combatere a a

cestui dăunător nărav. 600 de 
francezi, fumători inveterați, au 
fost trimiși într-o călătorie de 
cinci zile pe Marea Mediterană 
pentru ca, departe de debitele 
de tutun și de numeroasele ten
tații de a fuma, să învingă pri
mele zile „cele mai grele", fără 
țigări. Cei șase sute sint înso
țiți de -medici și psihologi, care 
urmăresc desfășurarea experi
mentului și intervin... în caz de 
necesitate.

• PROTEZĂ ELEC
TRICĂ. Proteza unei mîini, 
cuprinzîsd umărul și articulația 
umărului, brațul și palma cu 
degete, a fost realizată de un 
grup de oameni dc știință de la 
Universitatea din Tokio. 11 mo
torașe electrice miniaturale asi
gură mișcarea protezei, care 
este dirijată prin comandă 
verbală, recepționată de un 
minicomputer. Acest compu
ter reacționează la zece comenzi 
orale, corespunzătoare celor 
zece mișcări principale execu
tate de mîna-proteză.
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