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Marelui eveniment din viața

PARTIOUIUI®
COMUNIST
ROMAN

partidului și a țârii

Președintele Consiliului 5
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, a primit, joi 
după-amiază, pe tovarășul Pencio 
Kubadinski, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului domunist 
Bulgar, președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Patriei din R.P. Bul
garia, care, în fruntea unei delegații 
a frontului, face o vizită in țara 
noastră la invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

La primire a participat tovarășii' 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste.

A fost de față Petar Danailov 
Hristov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Național al Frontului Patriei din R. P. Bulgaria
Președintele Consiliului Național al 

Frontului Patriei din R. P. Bulgaria 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
tovarășului Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
Partidului Comunist Bulgar, 
ședințele Consiliului de Stat al 
publicii Populare Bulgaria, iar 
porului român urări de succese in 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său, 
tovarășului Todor Jivkov un cald sa
lut prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări de succes poporului bul
gar prieten în construcția socialismu
lui în patria sa.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată deosebita satisfacție față da 
evoluția mereu ascendentă a rapor
turilor de prietenie, bună vecinătate 
și rodnică colaborare statornicite

al 
pre- 
Re- 
po-

intre popoarele și țările noastre, sub- 
liniindu-se că întilnirile și convor
birile, devenite tradiționale, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șt Todor 
Jivkov au constituit momente hotă- 
ritoare în dezvoltarea continuă a a- 
cestor relații. Totodată, s-a exprimat 
dorința comună de a extinde șl di
versifica raporturile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Frontul Unității 
Socialiste și Frontul Patriei, dintre 
statele noastre, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

A fost evidențiată, de asemenea, 
voința comună a României și Bulga
riei de a acționa și în viitor cu con
secvență pentru consolidarea cursu
lui spre destindere și cooperare, pen
tru securitate și pace pe continentul 
european și în lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

•• •• •

oamenii muncii ii consacra
transporturilor maritime

NO! Șl REMARCABILE SUCCESE
Au îndeplinit planul producției 
industriale pe primii doi ani

ai cincinalului
Telegrame adresate C.C. al P.C.R 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
■J

Industria județului Brașov
In telegrama adresată C.C. 

P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu, de comitetul 
de partid, se scrie :

Oamenii muncii din județul nos
tru, animați de un fierbinte patrio
tism și acționînd cu responsabilitate 
revoluționară pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite în 
programul partidului, în istoricele 
hotărîri ale Congresului al XI-lea, 
în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, au realizat cu 30 de zile 
înainte de termen planul produc
ției industriale pe primii doi ani ai 
actualului cincinal, obținînd astfel 
o producție industrială suplimen
tară în valoare de 4 miliarde lei.

Vă raportăm că în primii doi ani 
ai cincinalului s-au realizat în plus 
față de prevederile inițiale peste 
6 500 tractoare, 570 bucăți turbosu- 
flante, 500 tone cuzineți, 170 mili
oane lei scule și dispozitive, 29 000 
tone produse macromoleculare, 
4 220 tone îngrășăminte chimice, 
110 tone coloranți, 15 000 tone alde- 
hidă formică, 309 tone preparate 
din carne, 1 070 tone unt, 1 792 tone 
brînzeturi, precum și alte produse 
industriale și bunuri de consum 
pentru populație.

Depășirea planului la producția 
Industrială s-a realizat în condi
țiile ridicării eficienței activității 
economice, fapt oglindit în creș
terea productivității muncii pe cei 
doi ani cu 18,3 la sută, ceea ce a 
făcut posibil ca peste 80 la sută 
din sporul prdtlueției industriale să 
se obțină pe seama acestui indica
tor. Eforturile creației tehnice bra-

al
Nicolae 

județean

șovene, stimulate de cerințele re
voluției tehnico-științifice, s-au ma
terializat în cele 325 produse noi 
și modernizate, în introducerea 
peste 60 tehnologii avansate, 
cum și in creșterea gradului 
mecanizare și automatizare 
ceselor de producție.

Politica justă, clarvăzătoare a 
partidului, la elaborarea și apli
carea căreia dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
vă aduceți o contribuție decisivă, 
este puternic ilustrată și de reali
zările obținute în dezvoltarea eco
nomico- socială a județului nostru, 
în îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale oamenilor muncii. Numai în 
cei doi ani din acest cincinal au 
fost date în folosință 152 capaci
tăți de producție industriale și 
agricole, precum și un număr în
semnat de obiective social-cultu- 
rale, între care 12 000 locuințe, eu 
5 900 mai mult față de prevede
rile inițiale. Manlfestindu-ne și 
cu acest prilej atașamentul și a- 
deziunea deplină față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți locuitorii județu
lui Brașov — români, maghiari și 
germani — care trăiesc și muncesc 
înfrățiți pe aceste meleaguri, in- 
timpină Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român cu 
noi și importante succese în toate 
domeniile ~ de activitate, fiind 
hotărî ți să-și aducă o contribuție 
tot mai mare la înflorirea patriei, 
la edificarea socialismului și comu
nismului pe pămîntul României.

a 
pre- 

de 
a pro-

Industria județului Maramureș
în telegrama adresată 

P.C.R., tovarășului
C.C. al 

Nicolae 
Ceaușescu, de comitetul județean 
de partid se spune : Animați de 
înalte simțăminte patriotice, de do
rința fierbinte de a întimpina mă
rețul eveniment al acestui an, Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român, comuniștii, toți oa
menii muncii din Maramureș sînt 
bucuroși să vă raporteze, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că astăzi, 1 de
cembrie 1977, au îndeplinit planul 
de producție pe primii doi ani ai 
cincinalului.

Dind viață îndemnurilor și pre
țioaselor dumneavoastră indicații, 
de a valorifica superior întregul 
potențial material și uman de care 
dispunem, colectivele de muncă din 
unitățile industriale ale județului 
au obținut un avans în realizarea 
prevederilor de plan ale anilor 
1976—1977 de 30 de zile, ceea ce 
ne va permite ca, pînă la sfîrșitul 
anului, să realizăm suplimentar o 
producție în valoare de 1 448 mi
lioane lei. Această depășire se ma
terializează în importante cantități 
de produse fizice, cum sînt : 4 206

tone oțel aliat, piese de schimb 
auto în valoare de 44 milioane lei, 
medicamente în valoare de 29 mi
lioane lei, 8 600 mc prefabricate din 
beton armat, 167 mii mp furnire 

. estetice, 410 mc placaje și altele.
. Folosim acest prilej pentru a ne 

exprima încă o dată adînca recu
noștință pentru grija și atenția per
manentă de care ne bucurăm din 
partea conducerii partidului și sta
tului, a dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în dezvoltarea economi- 
co-socială a Maramureșului și îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
de trai ale locuitorilor acestor me
leaguri.

Conștienți de înaltele îndatoriri 
ce ne revin în continuare, vă asi
gurăm, tovarășe secretar general — 
se scrie în încheierea telegramei 
— că oamenii- muncii din județul 
Maramureș vor munci cu și mai 
mult elan și dăruire pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin în acest cincinal, sporindu-ne 
și mai mult contribuția la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.
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Cooperativele agricole din 21 de județe
au terminat arăturile

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul.Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi la amiază, pe Mansour 
Muhammad Badr, ministrul transpor
turilor maritime din Jamahiria A- 
rabă Libiana Populară Socialistă, 
care se află într-o vizită in țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A luat 
sadorul 
Populare 
Yahia Zakaria Al-Mukadami.

mat convingerea că ele se vor ex
tinde și diversifica și în viitor, pe 
baza înțelegerilor și hotărîrilor sta
bilite de șefii celor două state, in
clusiv pe plan internațional, în in
teresul promovării unor relații noi 
între state, întemeiate pe egalitate 
și echitate, al făuririi unei noi or
dini economice și politice în lume.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, îndeosebi privind situația din 
Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Oaspetele a mulțumit pentru în
trevederea acordată și a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea conducătorului Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Moammer El Geddafi. un cald me
saj de prietenie, împreună cu urări 
de sănătate și fericire.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un cordial salut 
șefului statului libian, Moammer El 
Geddafi, și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii a fost con
statată cu satisfacție dezvoltarea 
continuă, pe diverse planuri, a ■ re
lațiilor româno-libiene și s-a expri-

parte, de asemenea, amba- 
Jamahiriei Arabe Libiene

Socialiste la București,Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita. 
Bistrița-Năsăud, Tulcea, Hunedoa
ra. Neamț și Suceava — au rapor
tat încheierea arăturilor de toamnă 
pe toate suprafețele prevăzute. De 
asemenea, lucrările se află într-un 

cooperativele 
județe. După 
în multe uni

și cooperatiste

agri- 
și-au 
a in- 
toaie stadiu avansat in 

agricole din alte 10 
încheierea arăturilor, 
tăți agricole de stat
continuă în ritm susținut lucrările 
de fertilizare a terenurilor cu în
grășăminte chimice și organice, co
respunzător cu programele stabilite. 
(A. Papadiuc) Foto : S. Cristian

MW»

Pentru înfăptuirea sarcinilnr de creștere
5. Azi, despre :

In întimpinarea Conferinței na
ționale a partidului, oamenii mun
cii din agricultură — mecanizatori, 
lucrători din întreprinderile 
cole de stat și cooperatori — 
intensificat eforturile pentru 
cheia, in cel mai scurt timp,
lucrările agricole de sezon, pentru 
a pune astfel baze trainice recoltei 
din anul viitor la culturile ce se 
seamănă în primăvară.

Pînă la 1 decembrie, cooperativele 
agricole din 21 de județe — Argeș. 
Dîmbovița, Vilcea, Gorj, Alba, Me
hedinți, Caraș-Severin, Galați, 
Vrancea, Bacău, Vaslui. Satu Mare,

La întreprinderea de mașini 
grele din București — unitate 
care a obținut însemnate suc
cese în întrecere în acest an — 
se lucrează din plin la finaliza
rea unui nou agregat energetic

Progrese cit mai substanțiale în. perfecționarea 
stilului și metodelor muncii de partid

FOLOSIREA TIMPULUI DE MUNCA
Recapitulînd temele abordate tn 

actualul ciclu de materiale consacra
te unor aspecte privind perfecționa
rea metodelor practice ale muncii 
de partid, ale activiștilor de partid 
— planificarea activității ; contactele 
pe teren ; controlul ; aria preocupă
rilor — apare fi
rească întrebarea: ________________
cum este folosit 
timpul de muncă, 
cît din el este a- 
fectat activității 
în mijlocul or
ganizațiilor de 
partid, al comu
niștilor, al oame
nilor muncii? Fi
rește, ca și in ca
zul tuturor aspectelor tratate ante
rior, nu pot exista rețete general-va- 
labile, deoarece nimeni n-ar putea 
să-i spună activistului de partid, 
confruntat tot timpul cu probleme 
din cele mai complexe, cu sarcini și 
realități mereu noi. cit timp să stea 
într-un colectiv sau altul — o oră, 
un schimb de producție, o zi sau mai 
multe zile.

Am reflectat la aceste aspecte cău- 
tîndu-1 la... birou pe interlocutorul 
nostru, tovarășul IOSIF MAȘTEI — 
vicepreședinte al Consiliului județean 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale din Bihor — dar 
negăsindu-1 ușor, pentru că „mereu 
se află pe teren" :

PE TEREN — DOUA TREIMI DIN 
TIMPUL DE MUNCA. Discuția 
noastră a debutat de la cerința sub
liniată statornic de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ca activiștii de partid 
să-și folosească marea majoritate a 
timpului, chiar două treimi din timp,

pe .teren, in mijlocul oamenilor 
muncii.

— Cine și cum măsoară acest 
timp ?

Aș răspunde, printr-o pre
cizare : nu ne măsurăm statis
tic timpul folosit pe teren, întru-

ACTIVISTUL In miezul vieții,
IN MIJLOCUL OAMENILOR

)
cît doar Înregistrarea acestuia re
prezintă un act pasiv. Noi ne pro
gramăm folosirea celei mai mari 
părți din timpul de muncă in 
organizațiile de partid, in mijlo
cul oamenilor muncii, folosindu-ne 
de planificarea săptăminală a activi
tății fiecărui activist in parte. Ați 
putea să-mi puneți întrebarea : pla
nifici. planifici, dar cujn se respectă 
planificarea ? S-o spunem clar : sint 
cazuri — și le evităm pe ciț este 
posibil — cînd ne abatem, din dife
rite motive, întemeiate, care survin 
pe parcurs, de la programul făcut.

Acționînd cu suplețe, cu elasticitate, 
ne reconsiderăm pe parcurs pro
priile programe, urmărind să aco
perim totuși fără „restanțe" în 
timp aria de probleme și teritoriul 
pe care ni le-am propus inițial. Or
ganizarea judicioasă a timpului de 

muncă nu trebuie 
înțeleasă în mod 
rigid, simplist ; 
nu trebuie să 
stăm două treimi 
din timpul fiecă
rei zile de muncă 
in unități econo
mice sau în insti
tuții, ci să acțio
năm o zi-două, 
o săptămină, mai 

precis cît este necesar pentru solu
ționarea problemelor de pe agendă.

— Vă referiți, prin urmare, ia o 
anumită experiență. O susțineți și 
prin argumente faptice ?

— Avem destule exemple bune, 
după cum, trebuie să spunem des
chis, am putea oferi și reversul me
daliei. Iată, nu a fost deloc plăcut

Constantin MORARII 
Aurel POP

(Continuare în pag. a Il-a)

PENTRU CĂ SUCCESUL DE
fj

ODĂ BUCURIEI I

suplimentară a producției
Cum sînt valorificate
rezervele de sporire

a productivității muncii?
In etapa actuală, creșterea în ritm susținut a productivității muncii 

constituie unul din imperativele majore ale dezvoltării noastre eco- 
nomico-sociale. Arătind că aceasta este una din căile esențiale pen
tru îndeplinirea programului suplimentar de dezvoltare a economiei 
naționale în cincinalul 1976—1980, în cuvîntarea rostită la încheierea 
lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 26—27 octombrie a.c., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat : „Printr-o mai eficientă organi
zare a producției și a muncii, prin automatizare și mecanizare, tre
buie să obținem o creștere mult mai accentuată a productivității". De 
altfel, după cum se știe, Ia indicația conducerii partidului, în unitățile 
economice s-au intreprins ample acțiuni pentru creșterea suplimentară 
a productivității muncii în acest an și pe întregul cincinal. Cum sint 
traduse în viață programele de 
tema anchetei de față.

măsuri stabilite in acest sens ? — iată

LIBRĂRIE 1
SĂ NU FIE ÎNȘELĂTOR.

•••

— Avem un cor de 80 de persoane — spune primarul 
comunei. Cor de femei. Avem și un .ansamblu.

— Corul e separat de ansamblu ?
— Da. Corul e cor. Dăm cu el spectacole prin județ 

fi In special in cele 12 sate din jurul comunei.
— De ce cor de femei ?
— Am vrut un cor de voci egale. Chestiune de stil. 

Si mai e un motiv : bărbații lucrează pe șantiere, in 
industrie, la oraș.

Dialogul avea loc la Ungureni, tn județul Botoșani. 
O altă discuție cu primarul

— Avem un cor de 200 de 
persoane. Al nostru, al mu
nicipiului. Avem și o piesă 
corală a noastră, un cintec 
al Botoșanilor.

Tot la Botoșani mai funcționează un excepțional cor 
de copii. Si alte coruri. Cu primarul din comuna 
Lunca :

— Avem un cor mare și bun. A luat și premiu la 
„Cintarea României".

Și din statisticile culturale județene reiese că există 
aici o amplă mișcare corală. Dezvoltată in ultimii ani. 
Coruri mixte și coruri de voci egale, coruri de bărbați 
și coruri de copii. Pe două, pe trei, pe cinci voci...

Și in alte județe, de fapt in toate, am intilnit această 
vocație a corului, această predilecție pentru întrunirea 
a zeci și sute de voci pentru a da naștere uneia sin
gure, dar cu rezonanțe muzicale de zeci și sute de ori 
mai puternice, mai încărcate de emoție. Coruri celebre 
(care și-au sărbătorit rind pe rind centenarul ori semi
centenarul) sau coruri noi care aspiră la celebritate.

municipiului Botoșani

Coruri școlare, sătești, muncitorești, orășenești, mu
nicipale. Corul învățătorilor, al sindicatelor, al meta- 
lurgiștilor, al siderurgiștilor... In săli de școală, in săli 
de cămin cultural sau de club, pe somptuoase scene 
ale modernelor case de cultură, oameni așezați in rin- 
duri, cu ochii țintă la dirijor și cu sufletul deschis 
către sala care ii ascultă cu emoție, cintă piese corale 
noi, pariind un mesaj patriotic direct și profund, cin- 
tece revoluționare care au îmbărbătat in luptă națiu
nea noastră in necurmate bătălii pentru libertate și 
independență, pentru progres și socialism. Dar și vechi 

____ și duioase cintece de leagăn, 
cintece populare in care se i GERNEAL/v ostoiește dorul — acest sen- 
timent care in nici o altă 

“_________________ limbă nu poate fi exprimat
intr-un singur și muzical cuvint.

E parcă un timp al corului...
De ce ? E, fără îndoială, nevoia de cintec pe care 

o cheamă împlinirile sufletești. Bucuria — o știe fie
care — se convertește in cintec. Dar de ce în cor ? 
Simplu : pentru că nici împlinirile noastre nu se să- 
vîișesc individual, ci sint o imensă operă colectivă. 
Cind oamenii iși unesc puterile intr-un singur și efi
cient efort pentru bunăstare și fericire, și vocile lor 
se îndeamnă spre o singură și puternică exprimare. 
Intr-un cor cu rezonanțe puternice și armonioase. Pe 
măsura vieții și a sentimentelor.

Intr-o grandioasă odă a bucuriei.

I
I
I
I
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IMihai CARANFIL 

_____________________ I

Vedem cum, din ce tn 
ce mai mult, scriitorul 
contemporan este viu și 
profund interesat de des
tinul creației, al cărții lui, 
cum îi urmărește ecoul 
intr-un susținut dialog cu 
cititorul, beneficiarul ope
rei de artă. Acesta este 
un proces de confruntare 
liberă și directă, în mod 
democratic, un prilej mi
nunat pentru noi toți, au
tori și editori, de a veri
fica în practică, așa cum 
ne îndeamnă partidul, re
zonanța muncii noastre și, 
totodată, ochi în ochi cu 
beneficiarii culturii, cu 
oamenii muncii, să înțele
gem mai bine necesități
le, cerințele vieții, ale oa
menilor. Incitat de aceas
tă temă pusă in discuție 
nu de mult în coloanele 
„Scînteii" (nr. 1044 din 5 
noiembrie) vreau să-mi 
spun părerea, să notez 
citeva opinii izvorîte din- 
tr-o anumită practică sau, 
dacă doriți, experiență. 
Ce ecou are cartea tipări
tă, ce credit ii acordă ci
titorul, cîți se apropie de 
ea și cîți încheie lectura 
cu sentimentul bucuriei și 
satisfacției morale ? Suc- 

^cesul de librărie poate să

fie 
de 
ca 
ales cele care aparțin lec
turii așa-zis deconectante 
(aventuri, polițiste), să se 
epuizeze instantaneu, pe 
cind cartea unui scriitor

înșelător ; se întîmplă, 
ce să nu fim sinceri, 
unele cărți facile, mai

rească, despre modul în 
care a izbutit să răspun
dă exigențelor cititorilor 
și despre debitele pe care 
încă le are față de cei că
rora le este adresat rodul 
trudei lor.

Dialogul cu publicul,

Intîlnirea cu cititorul —
beneficiarul operei de artă

de Valeriu RÂPEANU

tînăr care nu este cunos
cut încă să nu se bucure 
de la început de un credit 
larg din partea publicului. 
Dar nu de succesul co
mercial vorbim aici, ci de 
procesul pătrunderii cărții 
in marea masă a publicu
lui, despre modul in care 
editorul iși concepe meni
rea sa intr-un continuu 
dialog cu publicul. Pen
tru că numai astfel edi
tura, autorul pot afla pă
rerile cititorului despre 
ceea ce a tipărit, despre 
ceea ce trebuie să tipă-

așa cum a fost conceput 
in ultimii ani de editura 
„Eminescu", și colabora
torii săi, nu a însemnat un 
prilej de complimente 
festive, ci realmente un 
dialog de lucru, in care 
cititorii expun cu sinceri
tate punctele lor de vede
re, ce cred despre cărțile 
discutate, ce ar vrea să ci
tească, ce anume aspecte 
ale realității noastre so
cialiste, ale istoriei noastre 
au rămas încă nereflecta
te de scriitori. Asemenea 
acțiuni se bucură de un

larg ecou, prilejuiesc un 
amplu dialog, un schimb 
fertil de idei între redac
tori, scriitori, cititori. A- 
ceste acțiuni s-au desfă
șurat în 
întreaga 
prins un 
elevi și 
și-au spus cuvîntul despre 
cărțile apărute în editu
ră. Apreciind, de pildă, 
noile romane tipărite în 
anii din urmă, succesele 
epicii noastre recente care 
a interesat cercuri largi 
de cititort tineri, aceștia 
întreabă nu o dată de ce 
viața tineretului de astăzi, 
problemele specifice lor 
nu sînt oglindite în lite
ratura noastră, nu-și află 
încă prozatorul și drama
turgul reprezentativ? Sînt 
întîlniri cu un profund ca
racter educativ, deoarece 
la cele mai multe dintre 
ele participă scriitori din 
toate 
cum 
Zoe 
lenga, 
rel Baranga, Dumitru 
Radu Popescu, Dinu Să- 
raru, N. Balotă, Bujor

multe școli din 
țară și au cu- 
număr mare de 
profesori care

generațiile, pre- 
Șerban Cioculescu, 

Dumitrescu-Bușu- 
Mihai Beniuc, Au- 

Baranga,

(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare in pag. a Il-a)

La întreprinderea textilă „Oltul" 
din Sf. Gheorghe, nivelul productivi
tății muncii a cunoscut, de la an la 
an, creșteri însemnate. Față de sar
cina inițială planificată la acest in
dicator pe 
angajat să 
creștere a 
incă 5,1 la 
trate după 
an — perioadă in care colectivul și-a 
onorat integral sarcinile de plan la 
toți indicatorii — dovedesc realis
mul angajamentului asumat, hărnicia 
și priceperea in muncă ale acestuia, 
De altfel, nu intimplător întreprin
derea textilă „Oltul" se află printre 
cele 10 unități din ramura industriei 
ușoare desemnate a deveni Întreprin
deri model in ce privește creșterea 
productivității muncii.

Care sînt principalele direcții de 
acțiune în îndeplinirea acestui o- 
biectiv?

— In condițiile în care randa
mentul utilajelor de bază — războa
iele de țesut, ca și mașinile de filat 
— este dintre cele mai ridicate pe 
ansamblul centralei, principalele re
surse de creștere a producției și, 
direct legate de acestea, a produc
tivității muncii le constituie îmbu
nătățirea organizării procesului pro
ductiv, modernizarea mașinilor din 
dotare și perfecționarea tehnologii
lor, preciza inginerul-șef al unității, 
tovarășul Bucs Iosif.

Creșterea gradului de integrare a 
întreprinderii prin introducerea pre
lucrării fibrelor sintetice poliesterice 
în amestec cu bumbac și în fila
tură, perfecționarea tehnologiilor de 
finisaj; reducerea ciclului de fabri
cație. optimizarea sortimentației și 
diversificarea producției îndeosebi 
prin finisare, reamplasarea utila
jelor în filatură sînt numai cîteva 
din măsurile tehnice și organizato
rice care, aplicate, și-au dovedit e- 
ficiența. Dar perfecționarea întregii 
activități nu este o acțiune de cam-

anul 1977, colectivul s-a 
realizeze suplimentar o 
productivității muncii cu 
sută. Rezultatele inregis- 
unsprezece luni din acest
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Mesaj celtic
In raza comunei hazuri, ju

dețul Satu Mare, s-au descope
rit noi mărturii arheologice, in 
special ceramică dacică, datind 
din perioada Burebitta — Dece- 
bal. Intre piesele găsite, o deo
sebită însemnătate prezintă o 
monedă de argint celtică, emisă 
in prima jumătate a secolului 
intii înaintea erei noastre. O 
fațetă a monedei reprezintă o 
cunună de lauri, iar cealaltă — 
un cal și o rozetă. Specialiștii 
presupun că această monedă a 
fost adusă de unul dintre ostașii 
lui Burebisla, participant la 
războaiele celtice.

Iscusință
9

și migală
Situată pe șoseaua internațio

nală ,E 20, comuna Răcăciuni, 
din județul Bacău, a devenit, in 
ultima vreme, un punct de mare 
atracție pentru locuitorii așe
zărilor vecine și pentru turiști, 
aceasta odată cu deschiderea 
la Răcăciuni a unei interesante 
expoziții de artă populară. Nu
meroasele exponate — costume 
naționale, covoare, cusături, 
ștergare și altele — relevă is
cusința și migala, gustul artis
tic și dragostea pentru frumos 
a creatorilor populari din aceas
tă zonă etnografică a văii 
Șiretului. Pe măsură ce-și îm
bogățește colecțiile și sporește 
numărul vizitatorilor, expoziția 
devine tot mai mult un verita
bil muzeu sătesc.

Două bucurii
Se numesc Dorin șt Dragoș. 

S-au născut la maternitatea din 
Botoșani. Sint fiii gemeni ai fa
miliei Agurița și Vasile Acostă- 
chioaiei, țărani cooperatori din 
satul Stincești. Venirea lor pe 
lume a prilejuit două bucurii. 
Prima — celor doi părinți. A 
doua — ofițerului stării civile al 
primăriei municipale. Inscriin- 
du-i pe cei doi gemeni la nu
merele 3 469 și respectiv 3 470 in 
registrul stării civile, acesta a 
consemnat, la sfîrșitul lunii no
iembrie, atingerea numărului de 
nașteri înregistrat in întreg anul 
trecut in municipiul Botoșani.
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Recorduri, j 
recorduri...

„Citind în rubrica «Faptul I 
divers» despre acel bostan dolo
fan crescut in grădina unui 1 
gospodar, m-am gîndiit că ar | 
fi bine să consemnați și. alte 
recorduri ale acestei toamne" > 
în continuare, cititorul nostru I 
Nicolae Trîncă din Iecea Mare, ■ 
județul Timiș, ne scrie : La 
cooperativa agricolă din loca
litate s-au recoltat cîțiva mor- | 
covi barosani. Unul dintre ei cin- 
tărește fix un kilogram și patru s 
sute de grame. „Dar nu e singu- I 
rul record. Eu personal, pe cind 
transportam porumbul coopera- 
tivei de pe cîmp, am găsit cîțiva ] 
știuleți foarte mari. Am luat. I 
unul dintre ei, lung de 35 de 
centimetri, și am început să-i | 
număr rîndurile, apoi boabele. I 
Am numărat 1070 de boabe. E 
ceva, nu ?“ Este !

Oboseala 
la volan
IDeși avea de gînd (cum s-a I 

și intimplat) să plece devreme * 
la drum lung, bistrițeanul I.M.

Inu s-a îndurat să se despartă I 
de nuntași. De băut, n-a băut, j 
dar nici să se culce nu s-a duș.

ILe-a ținut isonul petrecăreților, i 
Apoi, venind vremea plecării, I 
și-a luat soția, fiica și o cum- ’ 
nată, s-au suit în autoturismul .

I proprietate personală — și la | 
drum. Pe drum, I.M. a simțit ' 
că-1 apucă oboseala. Dar in loc

Isă oprească pe dreapta, să se 1 
destindă sau să tragă un pui de j 
somn, el a continuat să rămină

Ila volan, pînă... Pînă în apro- ■ 
pierea comunei Strei. județul 
Hunedoara, cind a adormit la • 
volan. Mașina a părăsit șoseaua

Iși s-a izbit de un copac. Toți cei | 
aflați în mașină au fost grav ră- l 
niți.

I Le-au dat
!
I
I
I
I
I
I

peste mină
Călătorii aflați la ora aceea 

autobuzul de pe linia 39 au auzit, 
deodată, un strigăt-somație :

— Stai 1 Ce cauți cu mina în 
buzunarul omului ?

întorcînd privirile spre locul 
de unde se auzise strigătul, oa
menii îl văzură . pe un individ 
care ținea în mînă cîteva sute 
de lei sustrase din buzunarul 
unui călător. Un alt călător (ca
dru de miliție), care văzuse 
scena și-l somase pe infractor, 
îl ținea acum strins de 
pricina. O mînă de om 
care ar fi putut să se 
deva, la o mașină, la o

Făptașul se numește Ion Coș- 
tin, din str. Lăzureanu 51, și a 
fost dus în arestul circumscrip
ției 13.

...într-un alt autobuz, de pe 
linia 33, s-a întîmplat un caz si
milar, parcă tras la indigo. Făp
tașul : Traian Gherghevici, din 
Calea Rahovei 237.

Prinși în flagrant, cu mîinile 
în buzunarele oamenilor, celor 
doi li s-a dat peste mînă și sînt 
cercetați 
speciale.

în

mina cu 
zdravăn, 
afle un- 
mistrie...

I
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conform procedurii
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I
realizată de

POPA
Rubrică
Petre
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii1

I I

MONTORII Șl CONSTRUCTORII 
ÎNTR-UN EFORT SUSȚINUT 

înalță cea mai mare 
întreprindere a lașiului

Constructorii și montorii 
două trusturi ieșene — Trustul 
construcții industriale și Trustul de 
instalații și montaj — impreună. 
lucrătorii de la celelalte unități din 
subantrepriză, care 
Nicolinei de 
obiectiv de 
actual din 
utilaj greu. 
Națională a 
deosebite în 
muncitoresc 
brie, au îndepli
nit planul pe anul 
în curs, iar anga
jamentul 
a mai 
pină la 
anului,

celor 
de

CU

ridică în valea 
lîngă Iași cel mai mare 
investiții al cincinalului 
județ : Combinatul

întîmpină 1 
partidului cu 

muncă. Raportul 
arată

de
Conferința 

succese 
lor 

că, la 15 noiem-

De altfel, prima secție productivă 
— hala de mecano-sudură — a fost 
pusă în funcțiune cu aproape doi ani 
înainte de termen și acum aici se 
realizează confecții metalice pen
tru restul spațiilor productive ale 
combinatului. Bine se stă și la tur
nătoria de fontă, care va fi dată în 
exploatare cu 6 luni mai 
„Bătălia" cu timpul are ca 
ceperea, încă din acest an, 
lor tehnologice, în vederea 
pieselor de fontă de pînă la 80 tone.

devreme, 
scop în- 
a probe- 

turnării

este de 
realiza, 
sfîrșitul 

un vo-

Pe șantierul combinatului de utilaj greu
lum de construcții și montaje in 
valoare de 100 milioane lei. Prin 
asemenea rezultate, acești harnici 
constructori și montori ieșeni demon
strează că sînt hotărîți să traducă ri
guros în viață indicațiile secretarului 
generat al partidului, date cu prilejul 
vizitei de lucru din 14 septembrie a.c., 
privind intensificarea ritmului de 
execuție a combinatului, încît să în
făptuiască cît mai repede angajamen
tele pe care și le-au asumat, de a 
pune in funcțiune înainte de termen 
noile capacități de producție.

Tovarășul Haralamb Năstase. ingi- 
ner-șef cu investițiile, ne relata că 
tocmai în aceasta constă depășirea 
planului de producție pe acest an 
cu 100 milioane lei.

Dar cum se desfășoară activitatea 
pe șantier ? Iată-1 pe Constantin 
Pîrlog, inginer-șef al grupului de 
șantiere nr. 1, îndrumînd personal 
lucrările de închidere a ultimului 
tronson de la turnătoria de fontă, 
împreună cu formația de lăcătuși 
condusă de Constantin Spînache a- 
naliza procedeul nou de montare a 
luminatoarelor. Sînt terminate și lu
crările la cuptorul de menținere a 
temperaturii în turnătorie. Ulti
mele finisări le execută cu grijă 
echipa lui Ion Căprar. în ritmul 
muncii rodnice apar și se aplică 
inițiative deosebite. Șeful, de brigadă 
Alexandru Dobriță, spre exemplu, 
n-a mai așteptat să i se mai pună la 
dispoziție macarale pentru a ridica 
podurile rulante. A conceput, cu lu
crătorii săi, un sistem de stîlpi spri
jiniți pe grinzile de rulare, de pe 
care, cu trolii electrice de numai 5 
tone, multiplicate prin palane, a în
cheiat montarea a 4 poduri rulante 
cu mai bine de o lună înainte de 
termen (fotografia nr. 1). De aseme
nea, montorii din echipele lui Augus-, 
tin Burcuță Și Nicolae Năsuiescu 
aplică cu succes metoda asamblării în 
întregime la sol a cîte unui tronson 
de grinzi și apoi îl ridică la locul său. 
Prin astfel de procedee novatoare 
crește productivitatea muncii cu 
30—50 la sută la lucrările respective 
și. totodată, se ușurează munca 
sudorilor și electricienilor, nemai- 
fiind nevoie de a lucra la mare înăl
țime (fotografia nr. 2).

Și totuși, pe șantierul Combinatu
lui de utilaj greu din Iași mai per
sistă destule deficiențe și lipsuri. In 
primul rmd, ritmurile de lucru ar 
putea să fie și mai înalte dacă toate 
utilajele din dotare ar funcționa din 
plin. Unele din acestea, între care

mai multe macarale, erau defecte, 
iar o mare parte din basculante și 
excavatoare stăteau din lipsă de 
carburanți. Aflăm că problema a fost 
discutată pînă la nivelul ministeru
lui, dar soluționarea ei 
Am reținut și un lucru 
nunt“ : neajunsurile în 
rărea transportului suspendat, din 
lipsa unor clești de prindere a șinei 
pe care rulează podurile respective. 
Acești clești sînt comandați la 
treprinderea mecanică 

care, 
corp 
șantierul, 
vrat pînă 
decît vreo 
din cei 1 600 con
tractați. Comen-

întirzie. 
„de amă- 
dest'ășu-

în-
„Nicolina". 
deși face 

comun cu 
n-a li- 

acum 
230,

tăriile asupra acestui aspect sint 
de prisos. Paradoxal, unele greu
tăți și le provoacă reciproc be
neficiarul și constructorul. Spre 
exemplu, constructorii se pling că 
lucrătorii care realizează confecții 
metalice in prima hală a combinatu
lui. dată în funcțiune anul trecut, 
nu le pun la dispoziție întotdeauna 
toate sortimentele, îndeosebi, ferme 
pe care să monteze panele și porta- 
iele. Maistrul Corneliu Cîrdea, șeful 
atelierului confecții metalice, recu
noaște restanța și cere serviciului de 
aprovizionare al combinatului să 
procure grabnic fierul cornier ne
cesar. Tot el arată însă că de mai 
bine de o lună, circa 500 tone de 
diferite confecții metalice nu sînt 
montate. „Nu s-au ridicat din hală, 
de către constructori, de circa două 
săptămîni, mai mulți stîlpi, iar 
unele pane pentru acoperișul halei 
de mecano-sudură ocupă un mare 
loc în sectorul nostru încă din sep
tembrie" — ne spune și ing. Vasile 
Roman, șeful sectorului construcții 
metalice (fotografia nr. 3).

Experiența de pînă acum demon
strează capacitatea deplină de orga
nizare a constructorilor și montorilor 
de aici. în scopul înlăturării neajun
surilor, organizarea trebuie îmbună
tățită pînă la nivelul fiecărui lot și 
al fiecărei formații de lucru. Este ne
cesar ca și colaborarea între benefi
ciar, proiectant și constructor, de care 
ne vorbea inginerul-șef a! acestei im
portante investiții, să aibă rol priori
tar și in problemele de amănunt, in
cit nimic să nu impieteze asupra rit
mului înalt de execuție șl montaj, să 
nu îngreuieze darea in funcțiune 
înainte de termen a noilor obiective 
productive, așa cum s-a angajat co
lectivul șantierului în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

Extinderea serviciilor efectuate de C. E. C.
Alături de cele peste 13 milioane 

de librete de economii, in rindurile 
populației capătă o largă răspîndire 
și celelalte forme și instrumente de 
economisire, cum sînt foile cu tim
bre de economii și cecurile de eco
nomii școlare, precum și obligațiu
nile C.E.C. cu cîștiguri și conturile 
personale la C.E.C.

Contul personal la C.E.C. consti
tuie nu numai un instrument de 
economisire, dar și un instrument 
practic de efectuare a unor plăți. 
Acestea se deschid la sucursalele 
și filialele C.E.C. pe baza cererii 
adresate în acest sens de oricare 
cetățean.

Depunătorii care au conturi per
sonale au asigurată achitarea la

timp a diferitelor plăți periodice și 
ocazionale, cum sînt de exemplu 
abonamentul de telefon, de radio 
și de televizor, consumul de ener
gie electrică și de gaze ș.a., fără a 
se deplasa personal in acest scop, 
deoarece, toate aceste plăți sînt e- 
fectuate în mod gratuit de Casa de 
Economii și Consemnațiuni, din su
mele depuse in conturi și pe baza 
dispoziției scrise a titularilor aces
tora.

Operațiile de depuneri și restitu
iri din contul personal se pot e- 
fectua atît în numerar, cît și prin 
virament. Plățile în numerar se e- 
fectuează la unitatea C.E.C. la care 
este deschis contul, la o altă uni
tate C.E.C. indicată de titular, pre

cum și la oricare altă unitate 
C.E.C., cu viza prealabilă a filialei 
C.E.C. la care este deschis contul 
personal.

Plățile prin virament se realizea
ză la cererea titularului, pentru ser
vicii curente sau ocazionale. Titu
larii conturilor personale pot opera 
și prin intermediul unor carnete de 
cecuri cu valoare limitată, cu aju
torul cărora pot achita mărfurile 
achiziționate de la unele organizații 
comerciale, serviciile efectuate de 
organizațiile. prestatoare de servi
cii sau pentru achitarea diverselor 
taxe periodice sau ocazionale.

La sumele păstrate în contul per
sonal se acordă o dobîndă anuală 
de 2 la sută.

Programul aprovizionării 
de iarnă a populației pre
vede pentru Capitală, ca de 
altfel pentru toate localită
țile țării, însemnate spo
ruri de produse față de 
anul trecut. în trimestrul 
IV a.c. s-au repartizat măr
furi în valoare de 7,7 mi
liarde lei, cu 800 milioane 
lei mai mult decît in sezo
nul trecut, concretizate în 
mai multe produse alimen
tare, confecții, încălțăminte, 
tricotaje, aparate electro- 
casnice și electronice, bu
nuri de uz gospodăresc etc. 
în decembrie, bunăoară, 
desfacerile vor fi superi
oare celor din luna decem
brie 1976 cu 13 la sută la 
carne și produse din carne, 
la zahăr și produse zaha
roase — cu 16,2 la sută, 
lapte — 16,9 la sută, con
fecții — 16 la sută, încăl
țăminte din piele — 14 la 
sută.

— La mal buna aprovi
zionare a populației vor 
contribui însă nu numai 
repartițiile suplimentare de 
produse, ci și măsurile lua
te pe linia dezvoltării rețe
lei de magazine, a inițiati
velor organizatorice, ne-a 
spus tovarășul Mihai Co- 
maroni, director general 
adjunct al Direcției genera
le comerciale a Capitalei. 
Dispunem în prezent de o 
suprafață comercială mai 
mare cu peste 52 000 mp 
față de sezonul trecut, cele 
mai multe din magazinele 
date în folosință fiind am
plasate în noile cartiere ale 
orașului. Pentru o mai bună

În decor de iarnă...
între 23 și 29 decembrie 1977 sau 

între 3 și 9 ianuarie 1978, stațiunile 
Călimănești-Căciulata, Borsec, Slă- 
nic Moldova. Herculane și Sovata 
vă oferă condiții din cele mai priel
nice pentru a vă petrece o scurtă 
vacanță intr-un cadru pitoresc.

Zilnic, între orele 8 și 20. filia
lele întreprinderii de turism, hote
luri și restaurante București, din 
Bd. Republicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 4 
și Bd. N. Bălcescu nr. 35, vă stau 
la dispoziție pentru a vă oferi bi
lete și informații suplimentare.

Folosirea timpului de muncă
(Urmare din pag. I)
să se constate, la întreprinderea de 
prelucrare a sfeclei de zahăr, de 
exemplu, că persistența și agravarea 
unor neajunsuri in organizarea și 
desfășurarea producției erau legate 
de defecțiunile din stilul și metodelq 
de muncă ale consiliului oamenilor 
muncii. S-au aplicat — este adevărat 
— măsuri ferme, hotărîte. Dar, în 
principal, a fost trimis să muncească 
permanent, zi de zi, timp de peste 
două luni, activistul de partid Teolil 
Mada, care nu și-a putut socoti mi
siunea încheiată pînă cînd lucrurile 
nu au intrat pe făgașul normal.

în concluzie, ideea pe care am vrut 
s-o subliniem este aceea că urmărind 
ca activiștii să-și petreacă majorita
tea timpului pe teren, chiar două 
treimi din el în mijlocul colectivelor 
de muncă, esențiale sînt două aspec
te : in primul rînd necesitatea de a 
se folosi cu utilitate maxi»nă, cu re
zultate palpabile concrete acest timp 
și, totodată, așa cum se vede din 
exemplele de mai sus. de a nu consi
dera cele două treimi de timp pe 
teren ca o limită maximă.

— DE CE SE SPUNE UNEORI CA 
NU RAMlNE TIMP ȘI PENTRU 
TEREN ?

— Activiștii de partid nu sint func
ționari și nu au ce căuta, de regulă, 
în birouri. Este adevărat însă că a- 
ceasta nu înseamnă excluderea pre
zenței la sediu. Problema este cit 
timp este afectat muncii în birou. 
Adevărat,, sînt multe probleme de re
zolvat în birou, ele se adună mereu 
și trebuie rezolvate.

în același timp, problema este de a
asigura»o asemenea organizare »■■ » 

muncii, de a folosi asemenea meca
nisme ale activității care să permită, 
in mod sistematic, degrevarea acti
viștilor, statornicirea unei concepții 
asupra muncii prin care permanenta 
la sediu să se reducă Ia strictul ne
cesar. Realitatea este că atunci cind 
se spune că „nu rămine timp pentru 
teren" înseamnă că terenul nu este 
inclus intre subiectele principale de 
preocupare, iar activitatea practică 
nu este bine organizată.

— ȘEDINȚELE VALORIFICA SAU 
MACINĂ TIMPUL ?

— Sint ședințe și ședințe. Cred că 
este locul să amintesc că după par
ticiparea la ședințe sîntem întrebați, 
și cred că așa este bine, ce anume 
am rezolvat, aprecierea făcîndu-se 
în funcție de felul cum ajutăm la 
soluționarea problemelor ; de aceasta 
depinde dacă participarea la o ședin
ță sau alta este timp cîștigat sau 
timp pierdut.

Intr-adevăr, ședințele sint indis
pensabile. Dar se cere reamintită ir. 
acest context încă o dată indicația 
stăruitoare a conducerii partidului 
ca acestea să. fie restrinse la mini
mul necesar — și ca frecvență, și ca 
durată. Ședințele nu macină, ci va
lorifică timpul activistului, atunci 
cînd sînt axate pe o tematică de in
teres major, cind sînt bine pregătite 
anterior, cînd dezbaterile se desfă
șoară avind Un puternic caracter de 
lucru și se asigură o participare ac
tivă a tuturor, cînd se încheie cu 
hotăriri practice, concrete, clare și, 
bineînțeles, cind timpul ședinței este 
gospodărit cu zgircenie, fără goluri, 
fără lălăieli, fără repetări în inter
venții. Și, dimpotrivă, cînd nu sînt 
întrunite asemenea condiții, se pro
duc irosiri ale timpului.

— Oricine ar fi participat la șe
dința consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea „Refractara"

din Aștileu. desfășurată recent — ne 
spune in continuare interlocutorul — 
ar fi rămas cu un sentiment de 
insatisfacție și. mai mult, de re
probare față de stilul de muncă de
fectuos : au fost supuse dezbaterii 
propunerile de norme de consum pe 
anul 1978 care nu au fost cunoscute 
de către nici unul dintre membrii 
consiliului oamenilor muncii. în afa
ră de persoana care le-a prezentat.

— CARE SÎNT „SUPAPELE" DE 
IROSIRE A TIMPULUI DE MUN
CA AL ACTIVISTULUI ? Vreți să 
numiți cîteva dintre ele ?

— Fără să respect cronologia fac
torilor care determină risipa de 
timp a activistului, pentru că tot 
ne-am referit mai înainte la ședințe, 
aș începe cu cazurile destul de frec
vente in care ședințele la diferite ni
veluri se prelungesc nejustificat din 
cauza superficialității și comodității 
cu care ele sînt pregătite, cu care 
participă — în necunoștință de 
cauză — factorii de decizie. Tot
odată, cred • că principala cauză, 
în cazul meu. și poate și al altora, o 
constituie urmărirea cu insuficientă 
rigurozitate a modului în care îmi 
îndeplinesc, programul de muncă. Per
sonal consum, de asemenea, relativ 
mult timp cu furnizarea de date 
statistice solicitate de către celelalte 

■ secții ale comitetului județean de 
partid, deși acestea pot fi oferite de 
către instituțiile de sinteză. „Supa
pele" de pierdere a timpului au și 
alte cauze : fărîmițarea preocupări
lor, concepția eronată de a se rezolva 
..cîte puțin din toate" ; deficiențele 
în planificarea judicioasă teritoria
lă, lipsa de coordonare cînd activis- 
țuj,f.mimfujPe felii" și în urma 
lui trebuie sa vină altul care să re
zolve problemele lăsate la jumătatea 
drumului.

— Vă rezervați un oarecare timp 
pentru munca de concepție, pentru a 
vă evalua și reevalua calitatea pro
priei activități ?

— Da, este adevărat că din păcate 
in practica a nu puțini activiști nu 
este afectat timp aparte, distinct 
și pentru sintetizarea concluziilor 
propriei activități. Adevărul este că 
in programul meu de muncă nu pre
văd, distinct, timp pentru activitatea 
de concepție. Cred că acest lucru nu 
este bun. Asupra activității de per
spectivă meditez de obicei și în tim
pul liber, în care cred că nici un acti
vist nu se poate detașa de probleme
le care il preocupă.

— Ați amintit de timpul liber. Cind 
îl aveți și cum il folosiți ?

— Programul încărcat pe care îl 
am nu înseamnă că nu îmi lasă și 
timp liber. Da.că este suficient sau 
nu. imi vine, sincer, greu să răspund. 
Răgazul pe care il găsesc între obli
gațiile profesionale și cele legate de 
familie caut să-l valorific studiind 
lucrările de specialitate. Din păcate, 
astfel de preocupări nu âu un carac
ter sistematic.

Exigențele culturale,- spirituale tot 
mai mari ce se ridică în fața activis
tului de partid fac ca el să nu se 
poată lăuda că ar fi făcut o faptă de 
„vitejie" sau de „dăruire" dacă a 
lipsit de la un spectacol sau de ia 
vizitarea unei expoziții sub jus
tificarea că nu are timp, că „nu-și 
vede capul de treburi". Aceasta cu a- 
tît mai mult cu cît trebuie aplicată 
indicația secretarului general al 
partidului ca activiștii să-și petrea
că o parte din timpul lor liber in 
mijlocul oamenilor —. în săli de 
spectacole, la manifestări distractive, 
la horă, la casa de cultură sau că
minul cultural.

servire' a populației și creș
terea eficienței economice 
a activității comerciale s-a 
trecut in ultimul timp la 
intensificarea acțiunii. de 
specializare a unităților și 
a raioanelor din magazine. 
Sya stabilit, de asemenea 
■L și se aplică cu bune re
zultate — procedeul ca ope
rațiunile de inventariere și 
aprovizionare să se facă, de

produse destinate sărbăto
rilor de iarnă.

Sint create, așadar, toate 
condițiile materiale pentru 
ca cerințele populației să 
fie corespunzător satisfăcu
te in actualul sezon. Supu
nem însă atenției factorilor 
in drept un aspect deosebit 
de important, anume repar
tizarea fondului de marfă 
pe magazine, întrucit fap-

se găsesc preparate de car
ne, in timp ce la celelalte 
sînt din abundență, la al
tul nu se găsesc varză sau 
roșii, în timp ce la restul 
magazinelor aceste produse 
prisosesc ș.a.m.d Oare cei 
ce alcătuiesc graficele de 
aprovizionare a magazine
lor respective nu se depla
sează pe teren, pentru a 
cunoaște cererile de con-

privința repartizării produ
selor le-am întîlnit și în 
unitățile aparținind de 
l.C.L. sectorul 7. în timp 
ce unele magazine de aici 
dispun de o aprovizionare 
ce le permite să depășească 
volumul planificat al vînză- 
rilor in proporții de 120, 130 
și chiar mai mult la sută, 
altele nu reușesc să desfa
că decît 50—70 la. sută din

Comerțul bucureștean în zilele 
sezonului rece

regulă, în afara orelor de 
funcționare a magazinelor.

Aflăm, în continuare, că 
s-au încheiat operațiunile 
de însilozare a legumelor 
și fructelor, fiind asigurate 
astfel pentru desfacere 
circa 80 000 tone produse, 
cu 24 la sută mai mulți 
cartofi decît în anul trecut, 
cu 47 la sută mai multă 
ceapă, cu 43 la sută mai 
multe mere, cu 30 la sută 
mai multe legume semiin- 
dustrializate etc.

Luna decembrie, lună de 
„vîrf" în activitatea comer
cială — care este, de fapt, 
și „Luna cadourilor" — a- 
duce în acest an o serie de 
noutăți. După cum am fost 
informați, în această peri
oadă se vor pune in vînza- 
re importante cantități de

tele arată că preocupările 
în această privință nu sînt 
încă pe măsura cerințelor, 
în raidul nostru prin uni
tăți de diferite profile din 
cartierele Berceni, Colenti- 
na. Drumul Taberei, Mili
tari, Balta Albă, Panteli- 
mon și. altele am sesizat 
pe lîngă abundenta gene
rală de produse — o serie 
de dereglări ale mecanis
mului aprovizionării, cau
zate de superficialitate în 
distribuirea mărfurilor pe 
magazine-,

— La noi în cartier — ne 
semnala Ion Cristodor din 
Titan, Aleea Cozia nr. 14, 
funcționează 3 magazine 
Gostat, dar niciodată nu 
reușești să te aprovizionezi 
cu toate cele necesare de 
la unul din ele. La unul nu

sum și a distribui cores
punzător fondul de marfă? 

încercind să aflăm răs
punsul la întrebarea inter
locutorului — după ce, in 
prealabil, ne-am convins 
de deplina justețe a sesi
zării sale — am aflat un 
lucru curios : la unitățile 
Gostat, graficele de repar
tizare au fost pur și sim
plu desființate de mai 
multe luni. Ne-a fost greu 
să înțelegem rațiunea mă
suri! luate, în schimb 
ne-am dat seama că apro
vizionarea, mai exact re
partizarea fondului de 
marfă, este lăsată în pre
zent la libera înțelegere 
dintre merceologi și gestio
narii de magazine.

Dovezi ale unui mecanism 
insuficient pus la punct in

volumul prevăzut. Solici- 
tîndu-i tovarășului P. Tu
dor, directorul comercial al 
întreprinderii, să ne expli
ce de ce nu s-au luat mă
surile necesare de către 
consiliul șefilor de unitate 
— a cărui menire este să 
asigure tocmai repartizarea 
judicioasă a produselor pe 
magazine — aflăm că acest 
consiliu... nici măcar nu 
este organizat.

Din păcate, îțj ultima 
vreme nici unele echipe 
de control al oamenilor 
muncii — care au în răs
pundere să sesizeze și să 
intervină pentru înlătura
rea anomaliilor ee apar in 
repartizarea fondului de 
marfă pe magazine — nu 
iși fac conștiincios datoria. 
La unitatea „Materna" nr.

24 din zona Gării de Nord, 
de pildă, echipele de con
trol al oamenilor muncii nu 
au mai trecut din luna 
martie ; la unitatea de pli
ne nr. 396 din Baba Novac 
15 A, ultima vizită a echi
pelor este consemnată in 
registrul de control la data 
de ...17 februarie. Și exem
plele ar putea continua.

în final, ne-am reintilnit 
cu directorul adjunct al Di
recției generale comer
ciale a Capitalei, căruia 
i-am adus la cunoștință 
constatările noastre.

— Capitala dispune de un 
fond de marfă corespunză
tor. Faptul însă că la 
unele magazine mai apar 
deficiențe de aprovizionare
— așa cum ați constatat și 
dv. — dovedește că între
prinderile de specialitate 
nu asigură și nu urmăresc 
în suficientă măsură distri
buirea produselor pe uni
tăți, în funcție de cerințele 
cumpărătorilor. Vom ana
liza cu toată atenția sesi
zările făcute și vom lua 
măsurile necesare, folosind 
in mai mare măsură și aju
torul oficiilor comerciale de 
la primăriile de sector.

Este necesar — am adăuga
— ca și comitetele de 
partid din comerț să-și în
tărească munca de îndru
mare și control, trăgînd ia 
răspundere, acolo unde este 
cazul, pe cei ce nu-și fac 
cum trebuie datoria.

Mihai IONESCU

REZERVELE
PRODUCTIVITĂȚII

(Urmare din pag. I)
panie, cu termene și obiective limi
tate. înțelegînd pe deplin necesita
tea continuității acestui proces, con
siliul oamenilor muncii, organizația 
de partid fundamentează, in această 
perioadă, planul de măsuri pentru 
creșterea produclivității muncii in 
anul viitor. Astfel, printre altele, 
se prevede înlocuirea războaielor 
mecanice cu războaie automatizate 
de fabricație românească — utilaje 
cu o productivitate dublă; creșterea 
zonelor de servire la un grup de 
390 de războaie — fapt care duce la 
creșterea productivității cu 15 la 
sută ; mărirea capacității vopsitoriei 
c.u 10—15 la sută.

★
O cale sigură de creștere a pro

ductivității muncii o constituie redu
cerea, Ia strictul necesar, a persona
lului auxiliar și neproductiv și tre
cerea surplusului în sfera producției 
materiale. într-o mare unitate — 
cum este întreprinderea de auto
camioane din Brașov — această pre
vedere are un cîmp larg de aplicare. 
Inginerul Paraschiv Lupașcu, șeful 
serviciului personal, învătămînt și 
retribuție din unitate, ne-a spus : 
„Sarcina ce ne-a revenit în aceaș1”*,  
privință viza reducerea personalu
lui muncitor auxiliar cu 150 posturi. 
Analizînd realist situația, am ajuns 
la concluzia că poate fi redus chiar 
cu 200".

Deci. în aparență, s-a acționat cu 
maximă răspundere pentru folosirea 
judicioasă a forței de muncă de care 
dispunea întreprinderea. De ce în a- 
parență? Socotelile, în primul rînd, 
cuprindeau chiar și posturile va
cante. în al doilea rînd, cîți anume 
din cei repartizați intr-o muncă 
direct productivă s-au prezentat la 
locurile de muncă spre care au fost 
orientați, cîți dintre ei urmează 
cursurile de calificare sau recalifica
re, care este situația adaptării lor 
la noile locuri de muncă n-am 
putut afla de la serviciul personal. 
Căci nimeni din uzină nu a- 
vea o evidență clară asupra a- 
cestei acțiuni. Totul s-a limitat la 
numirea celor disponibili șl la repar
tizarea lor pe secții și pe ateliere. 
Cu aceasta, acțiunea a fost conside
rată ca 'încheiată. Cum stau lucru
rile in realitate? Unii din cei re
partizați să lucreze in secția 570 — 
capotaj cabină, care in evidența 
serviciului personal figurau ca 
lăcătuși, nu s-au prezentat la noile 
locuri de muncă. Despre două mun
citoare care figurează în evidența 
serviciului personal ca lăcătuși am 
aflat că de fapt îndeplinesc funcția 
de distribuitoare și urmăritoare la 
magazia atelierului cabinei „Roman" 
— deci tot activități auxiliare. Pe o 
altă muncitoare am găsit-o în biroul 
atelierului, muncind din greu tot cu... 
hîrtiile.

Aceasta fiind realitatea, ne între
băm cum este urmărită această ac
țiune de conducerea întreprinderii, 
de comitetul de partid ?

★
Colectivul întreprinderii de ma- 

șini-uiieltc din Bacău a găsit 
căile prin care se poate realiza, 
in actualul cincinal, o produc
ție suplimentară in valoare de peste 
300 milioane lei. în perioada care a 
trecut de la începutul anului s-a 
lucrat bine:și rezultatele sînt bunei; 
aproape 40 milioane lei depășire la 
producția globală ; un plus substan
țial și la productivitatea muncii —
7 500 iei pe un lucrător. Aceste re
zultate reflectă, îndeosebi, preocu
parea tînărului colectiv al acestei în
treprinderi pentru creșterea indicelui 
de utilizare a mașiniior-unelte, care 
va ajunge pină la finele acestui an 
la 86,7 la sută.

Se pune însă intrebarea : au fost e- 
puizate toate rezervele de creștere a 
productivității muncii în această uni
tate ? Nicidecum. Și la această dată 
mai sînt in întreprindere destule ma- 
șini-unelte care nu*  lucrează în trei 
schimburi sau nu sînt încărcate la în
treaga capacitate. Strungurile de co
piat. mașinile de frezat și rectificat 
dantură, ca și cele de honuit, utilaje 
de înaltă tehnicitate și randament 
ridicat, au avut planificată o „odih
nă" de 13 000 ore-mașină. Mais
trul Petrică Mîrza, de la atelie
rul de rectificare, ne spunea că prin 
reducerea la jumătate a acestor 
opriri . s-af putea realiza în fiecare 
lună, în plus, piese pentru cel puțin 
două mașini de alezat și frezat. 
Deficiențele din secțiile prelucrătoa
re îi tin în loc și ne cei de la mon
taj. Maistrul Ioan Pavel, secretarul 
organizației de partid de la secția 
montaj, este de părere că, dacă s-ar 
crea decalajul necesar între aceste 
secții, s-ar putea cîstiga cel puțin
8 000 de ore-om lună, timp in care 
ar putea fi montate în plus 7—8 
mașini-unelte. Sînt doar cîteva pro
puneri care ar putea constitui tot 
atîtea măsuri concrete de sporire a 
productivității muncii în întreprin
dere. Pe cînd valorificarea lor?

D. CONSTANTIN, G. TO- 
MORI, N. MOCANU, Gh. 
BALTĂ

Au îndeplinit sarcinile 
contractuale la producția de lapte

Cooperativele agricole din județul Botoșani și-au 
îndeplinit sarcinile contractuale la producția de 
lapte. Pină la sfîrșitul anului, unitățile coopera
tiste din județ s-au angajat ca, în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului, să livreze supli
mentar peste 30 000 hl lapte. între cooperativele 
agricole fruntașe se înscriu cele din Bucecea. Ro
ma. Săuceni și Vf. Cîmpului.

La sfîrșitul anului...
întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante 

București organizează revelionul la restaurantele 
Berlin, Cina, Dorobanți, Modern, Nord, Palas.

Odată cu rezervarea locurilor pentru revelion 
aveți și posibilitatea procurării biletelor pentru 
excursia din 2 ianuarie 1978 la Poiana Brașov.

Solicitanții din provincie pot reține și camere în 
hotelurile bucureștene.

Informații și bilete se pot obține la punctul 
turistic de la hotelul Dorobanți (Calea Dorobanți 
1—7), zilnic intre orele 9—17, telefon 12 60 89.

O nouă tragere „LOTO-2“
Duminică, 4 decembrie 1977, se va desfășura pri

ma tragere „LOTO-2" din această lună.
La tragerile „LOTO-2" se pot cîștiga autoturisme 

„Dacia 1 300« și premii in bani de valoare fixă și 
variabilă. Cîștigurile se atribuie pe 6 categorii.

Reamintim că se pot obține cîștiguri și cu 2 nu
mere din cele 4 ale uneia dintre extrageri, precum 
și cu 3 numere din totalul celor 12 extrase.

Participarea se face pe bilete de 10 lei varianta 
simplă, achitată integral, sau la valoare de un sfert. 
Indiferent de cota jucată, toate biletele participă la 
cele 3 extrageri.

Vînzarea biletelor — pină simbătă, 3 decembrie.
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„Dumneavoastră, locuitorii acestor meleaguri 
ați fost printre primii care ați pășit pe calea coope
rativizării, Dobrogea fiind prima regiune coopera- 
tivizată a țării, incă din 1957. Ați făcut un lucru 
bun, tovarăși. Faptul că ați pășit cu hotărîre pe 
acest drum a constituit un imbold și pentru 
țăranii din alte regiuni și puteți fi rnindri că 
drumul pe care ați pășit printre primii a fost 
urmat de întreaga noastră țărănime".

I
Intr-o zi cu mult soare, la 

sfirșitul lunii octombrie 
1977, intr-un cadru festiv, 
simbolic, s-a sărbătorit la 
Constanța împlinirea a două 
decenii de la încheierea o- 
perei de cooperativizare a 
agriculturii in Dobrogea.

Evenimentul a prilejuit o 
amplă retrospectivă a mare
lui, istoricului drum străbă
tut — mărturie a rodnicelor 
împliniri din anii construc
ției socialiste, a justeței și 
clarviziunii științifice a po
liticii Partidului Comunist 
Român. Pe acest drum des
chis prin cooperativizare, a- 
gricultura socialistă, ca ur
mare a înfăptuirii hotăriri- 
lor istorice ale Congreselor 
IX, X și XI ale partidului, 
a cunoscut și cunoaște o e- 
pocă de un dinamism fără 
precedent, un proces com
plex de modernizare și de 
continuă creștere a produc
țiilor agricole, iar satul ro
mânesc — o puternică în
florire.
’ ...Douăzeci de ani de la 
Încheierea cooperativizării 
în Dobrogea...

De la acel memorabil oc
tombrie 1957, cind de 
s-a raportat partidului 
cheierea cooperativizării 
cu cinci ani mai devreme 
decit cooperativizarea agri
culturii întregii țări...

Treizeci de mii de oameni 
— țărani muncitori, activiști 
de partid, muncitori, meca
nizatori — au luat parte, 
timp de opt ani, la uriașul 
dialog, la uriașa dezba
tere politică, economică, 
științifică, socială, cu ță
rănimea muncitoare a Do
brogei, pentru a o aju
ta să se clarifice și să se 
hotărască să înfăptuiască 
cooperativizarea și moder
nizarea agriculturii, să pă
șească într-o eră nouă a a- 
griculturii, pe calea arătată 
de partid — și a cărei jus
tețe s-a afirmat 
strălucit.

Cit de clar este 
tul ! Cit de mare și strălu
citor s-a dovedit drumul 
deschis, luminat de partid ! 
Cit de evidente sint toate 
lucrurile ,— și nu mai au 
nevoie de nici o demonstra
ție. decit de dus mai de
parte ! Am vrea să privim 
totuși in urmă, spre acele e- 
forturi, de la inălțimea a- 
cestor douăzeci de ani. pes
te văile și podișurile de aur 
și argint ale acestor reali - 
tăi. i.

Treizeci de mii de oa
meni — și printre ei unul 
care păstra de mulți ani in 
buzunarul lui un pachețel cu 
semințe de flori adunate de 
el. pe șantierul lui. in singu
rătatea florilor lui, și voia 
să Ie ducă unor neamuri ale 
lui. intr-un sat din Dobro
gea, și nu știu dacă a a- 
juns la acele neamuri ale 
lui. să le ducă semințele de 
flori, dar de la el am dat 
numele tuturor acelor trei
zeci de mii de oameni : 
treizeci de mii de oameni 
eu semințe de flori, pur- 
tind cu ei nu flori, nu se
mințe de flori, ci semințele 
uriașe ale tuturor acestor 
lucruri care se împlinesc 
astăzi — deci treizeci de mii 
de oameni 
șe de flori 
țărănimii, 
de oameni 
flori, cutreierînd 
gea vreme de opt ani. cu u- 
riașele semințe ale învăță
turii și ale hotărîrii Parti
dului Comunist Român.

Istorica Plenară a C.C. al 
P.C.R. din 3-5 martie 1949 
a considerat transformarea 
socialistă a agriculturii drept 
una dintre cele mai impor
tante sarcini ale revoluției 
socialiste. Făurirea unei a- 
semenea opere uriașe, de 
generalizare a relațiilor so
cialiste în agricultură, nu 
a fost o muncă ușoară, fără 
greutăți, fără obstacole.

„Cooperativizarea agri
culturii — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a con
stituit un îndelungat proces 
revoluționar, care a dus la 
schimbări fundamentale in 
structura socială a satelor 
țării noastre, in caracterul 
relațiilor de producție din 
agricultură, în întregul mod 
de muncă și de viață al tă-' 
rănimii. Odată cu încheie
rea cooperativizării agricul
turii s-a realizat generali
zarea relațiilor de produc
ție socialiste, ceea ce a dus 
la crearea economiei socia
liste unitare in România".

NICOLAE CEAUȘESCU
Comana, 11 aprilie 1968

erau 119 tractoare, 124 ba
toze, 130 secerători-Iegători 
— ale moșierilor. în 1938 nu 
exista nici un inginer me
canic, iar un agronom reve
nea la patruzeci de mii de 
ha. în zece ani, agricultura 
fusese „dotată" cu trei ba
toze ; media producțiilor pe 

a fost de 
770 kg po- 

anii cei 
nu

tuzx ț nittLiici (ji tjcin 
anii 1934—1938 a 
380 kg grîu și 
rumb la hectar ; în 
mai buni, recoltele 
pășeau 600—700 kg grîu sau 
porumb la ha ; anual 
mînea pirloagă o treime

de-

cărei culturi, se vor asi
gura în anii următori pro
ducții medii la hectar su
perioare. la toate culturile ; 
4 160 kg la grîu, 6 500 kg la 
porumb ; 45 000 kg la sfe
cla de zahăr ; 21 000 kg la 
legume de cîmp ; cel puțin 
9 200 kg la struguri : pînă 
în anul 1980, efectivele de 
animale vor crește' cu 
20 300 capete la taurine ; 
115 400 la porcine, 241 300 la 
ovine ; 89 200 la păsări.

în prezent există în ju
dețul Constanta două aso-

un copil în brațe 
și cum apărea pină ia 

urmă și gospodarul care 
„nu era acasă" — era dus 
la coasă, la semănat, la 
prășit, la pădure, la baltă; 
era dus cu oile, dus la 
moară, dus la oraș, la tîrg
— dar apărea pină la urmă 
și vorbeam despre o agri
cultură mai bună, despre 
o viață mai bună, despre 
o viață mai fericită pentru 
copiii lor; despre tractoa
re, despre semințe selecțio
nate,'despre știința agro
tehnică, despre producții 
mari la hectar, despre vite 
de rasă... Cum dădeam 
noi exemple, din acele 
puține și modeste exemple 
ale începutului — din pri
mele I.A.S.-uri, întovără
șiri și cooperative agricole
— că au realizat atîta... și 
că vor realiza atîta... — 
pentru că vor lucra cu 
tractoarele, cu mașinile, iar 
țăranii vor munci mai ușor 
și vor cîștiga mai mult și 
iși vor tace case noi și își 
vor da copiii la școli și 
vor avea lumină electrică 
și vor avea cinematografe 
și vor folosi îngrășăminte 
chimice și vor face iriga
ții... Și uneori ni se părea 
și nouă că am exagerat

specificul țărănimii și al 
țării noastre; și analizam 
intre noi cazurile deosebite 
întîlnite in teren și in 
timp ce nici oamenii aceia 
nu dormeau, nu dormeam 

și ne gindeam la 
a 
o

nici noi 
ei. cum 
doua zi. 
clipă de 
părtășim 
statăm și

să-i lămurim 
Și aveam și 
răgaz să ne îm- 
impresii, să con- 
să ne uimim că 

țăranii aceștia cu minle 
ageră au un bun simț și o 
logică și o putere de ana
liză și un discemămînt, o 
filozofie a vieții, solidă, 
crescută din viață, din ex
periența lor seculară, din. 
confruntarea lor cu realita
tea aspră, cu condițiile lor 
aspre. Și așa, respectîndu-i 
și admirindu-i și iubindu-i 
pentru acest suflet, pentru 
această maturitate și înțe
lepciune a lor — porneam 
în zori, din nou, pe la ca
sele lor, înainte de a în
hăma ei, înainte de a pleca 
ei la cîmp: „Ce mai faci, 
nene Toadere?", „Cum ai 
dormit, bre Ablachim?", 
„Ce-ai mai gindit, ce-ai ho- 
tărît?" — parcă nu ne-am 
fi văzut de-un an!... Și cum 
se zmulgea parcă ceva din 
pieptul omului și o chema 
și pe nevastă și veneau și

de noi și cu care trebuia 
să ne purtăm cu cea mai 
mare atenție și pricepere 
— și șă-1 ajutăm pe acest 
uriaș să se clădească, să se 
intărească in el însuși — 
să nu-1 clintească nici un 
vint. Erau printre noi oa
meni de șantiere, metalur- 
giști, oțelari. furnaliști, 
strungari, semetiști, me
canici. navaliști — clasă 
muncitoare — și era clar 
pentru toți că mai ușor se 
lucra cu focul, cu metalul 
incandescent, cu oțelul, cu 
piatra, cu energia decît cu 
acest suflet uriaș, adînc, 
complicat, incomensurabil și 
imprevizibil al dragei noas
tre țărănimi muncitoare — 
ca și vînturile, ca și secete
le, ca și pămîntul ințelenit, 
aspru al Dobrogei.

...Cum începeam noi 
munca de organizare și 
cooperativa își alegea con
siliul de conducere, pre
ședintele, brigadierii — din
tre cei mai vrednici și mai 
inimoși și mai pricepuți la 
vremea aceea și cum în
cepeam la lumina lămpilor 
întocmirea primelor pla
nuri de producție, organiza
rea terenurilor și nu aveam 
nici un specialist — in 
toată Dobrogea erau atunci

hambarele, magaziile, coșa
rele lor pline, micile lor 
grajduri cu cai și cu vite 
bine îngrijite, saivanele cu 
oi cu primii miei; cum se 
uitau ai noștri, necoopera
torii. la țăranii aceia coo
peratori cum treceau cu 
carele încărcate eu saci, cu 
un steag deasupra, cu lău
tari, prin mijlocul satului; 
cum umblau ai noștri, ne
cooperatorii, iscoditori, bă
nuitori, prin ogrăzile, prin 
casele acelor cooperatori 
vrednici, să vadă cit au 
cîștigat, să le arate aceia 
ce fel de pîine au — și în
tindeau oamenii masa și 
piinea pe masă. Și rămi- 
neau ai noștri cu gurile 
căscate și simțeam că lecția 
a avut efect.

Și ne întorceam in satele 
noastre și duceam munca, 
problema mai departe 
pe încetul, cu răbdare, cu 
migală — nu era nici o 
grabă — pînă avea să fiar
bă acel oțel curat în uzi
nele noastre — acele trac
toare și mașini și utilaje ; 
pînă aveau să crească acei 
specialiști ai agriculturii ; 
pînă aveau să se pună la 
punct S.M.T.-urile și să 
crească mecanizatorii ; pină 
aveau să crească acele uzi-

deodată. Cum strigau unii 
că nu te poți lupta cu na
tura — și cit de frumos și 
cu spor începeau cei mai 
mulți să lupte eu natura: 
cum începeau ei, ajutați de 
primii agronomi tineri și 
pasionați și de primele 
tractoare mari, să cucereas
că coastele sterpe ale dea
lurilor, să construiască te
rase, să planteze vii și li
vezi ; cum începeau ei să 
lupte Împotriva secetelor, 
cărînd apă cu butoaiele, cu 
cisternele, udînd pomii, vi
ile, porumbul ; cum por
neau ei să caute și să adu
ne izvoarele și pîrîiașele 
din jurul satului șl să facă 
mici grădinarii, delicate 
sisteme de irigații. Cum 
ingropau ei stîlpi uriași și 
băgau fire electrice pe uli
țele satelor și in casele lor; 
cum începeau ei să repare 
drumurile satului și să aș
tearnă piatră, trotuare și să 
planteze arbori, să răsă
dească flori ; cum aduceau 
ei primele aparate de radio, 
primele garnituri de mobilă 
și primele frigidere, prime
le televizoare ; cum ajun
geau ei la primele linii de 
autobuze pe șosele asfalta
te. Cum începeau să răsa
ră, să iasă din anonimat.

învins uriașa noastră 
murire ; cit au învins 
lăuntru uriașa vocație 
volutionară a satului, uria
șa încredere a țărănimii 
noastre in simplul, uriașul 
cuvînt al partidului ? Mai 
mult decît arsenalul nostru 
de exemple, de lămuriri și 
de motive, țărănimea a 
simțit — pe deasupra tu
turor exemplelor și perspec
tivelor date de noi, la 
acea vreme — uriașa che
mare la viată a partidului 
și a urmat-o.

lă- 
din-
re-

in chip

astăzi to-

cu semințe uria- 
urjașe ale vieții 
Treizeci de mii 

cu semințe de 
Dobro-

II
...Da. nu a fost o muncă 

ușoară, fără greutăți, fără 
obstacole. Reforma agrară 
din 1945 a desființat rămă
șițele feudale de la sate, a 
desființat moșierimea ca 
clasă, eliberind țărănimea 
muncitoare de exploatarea 
moșierească. Dar transfor
mările înregistrate în urma 
reformei agrare din anul 
1945 nu au inlăturat și nici 
nu puteau să înlăture situa
ția grea a agriculturii do
brogene.

Despre ce stare de lucruri 
este vorba ? La începutul 
celui de-al doilea război 
mondial. 51 la sută din pă
minturile cultivate erau ale 
moșierilor și ale burgheziei 
satelor ; 25 la sută din gos
podăriile 
mai puțin 
pămint și 
unelte. în toată Dobrogea

țărănești aveau 
de un hectar de 
nici un fel de
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• Județele Constanța și Tulcea dispun in prezent de tot atîtea tractoare cîte 
erau in România anului 1950 • în prezent, peste 50 la sută din suprafața arabilă 
a județului Constanța este irigată • Producția globală agricolă realizată în 
1976 este mai mare de 2,4 ori decît cea din I960 • 1977 — anul celei 
mai mari recolte de grîu din istoria județului • Zeci de mii de familii de 
țărani cooperatori locuiesc în case noi • Aproape nu există sat fără cămin 

cultural, școală, grădiniță, dispensar, cinematograf

z//' "■

Ca in toată țara, o agricultura modernă, cu un grad tot mai ridicat 
(replică istorică la ,,tradiționalul" plug de lemn I), o orientare fermă 

vegetale și animale de inalt randament

de mecanizare 
spre producții

și jumătate 
pe an ! Sa
in sărăcie, 

carte, ina-

suprafața arabila a Dobro
gei ; consumul anual de 
alimente de origine anima
lă pe locuitor, in mediul 
rural, era de numai 55 litri 
lapte, două kg 
carne și 54 ouă 
tele se zbăteau 
neștiință de 
poiere.

în anul 1977 — numai in 
județul Constanța lucrează 
6 800 tractoare, 2 543 semă
nători numerice, 1 333 cul
tivatoare, 718 mașini de 
împrăștiat îngrășăminte chi
mice, 2 500 combine trac
tate și autopropulsate, 370 
combine tractate pentru 
porumb, 660 combine pen
tru plante siloz și o gamă 
largă de alte mașini agri
cole. Unui tractor fizic 
ii revin 80 ha teren arabil, 
vii și livezi. Pe cuprinsul 
județului Constanța iși des
fășoară activitatea 23 de 
stațiuni de mașini pentru 
mecanizarea agriculturii. 
Dacă in 1957 — anul în
cheierii cooperativizării a- 
griculturii — existau in ju
dețul Constanța 154 specia
liști cu studii agricole supe
rioare, in 1977 activează in 
agricultura județului Con
stanța 1 200 de specialiști.

Numai in județul Con
stanța iși desfășoară ac
tivitatea patru stațiuni de 
cercetare științifică in agri- " 
cultură și zootehnie. Dacă 
iu 1960 se foloseau primele 
cantități de îngrășăminte 
chimice — 40 kg la hectar 
— in 1975 reveneau 34£> kg 
îngrășăminte chimice la 
ha : dacă în 1965 au fost 
irigate primele 9 149 ha, in 
1976 au fost amenajate din 
marele sistem Carasu 
257 986 ha. iar m 1980 vor fi 
irigate toate suprafețele 
sistemului Carasu. 372 mii 
ha, și va intra integral in 
funcțiune celălalt mare sis
tem de irigații din nordul 
Dobrogei — sistemul Ra- 
zelm. Numai județul Con
stanța dispune de 1 100 spe
cialiști in irigații.

Anul 1977 
cea mai mare
grîu la hectar din 
județului — media de 3 500 
kg la hectar. Pe baza or
ganizării științifice a mun
cii, a exploatării optime 
a sistemelor de irigații, pe 
baza aplicării corecte a 
tehnologiilor specifice fie-

ciații economice intercoo
peratiste viticole: șase aso
ciații intercooperatiste pen
tru creșterea 
șarea porcilor;
plex industrial pentru in- 
grășarea tineretului tau
rin ; două complexe de tip 

. industrial pentru creșterea 
și exploatarea păsărilor ; 
numeroase ferme moderni
zate, tip complex industrial, 
pentru creșterea vacilor de 
lapte. Pînă în 1980 se va 
încheia acțiunea de specia
lizare a zootehniei pe raza 
consiliilor intercooperatiste 
și se vor obține producții 
medii de peste 3 000 1 lapte 
de la o vacă, 6 kg de lină 
de la o oaie, 230 de ouă de 
la fiecare găină etc.

Consolidarea cooperati
velor agricole de producție 
a determinat mutații sub
stanțiale in creșterea nive
lului de trai al țăranilor 
cooperatori. Zeci de mii de 
familii de țărani și-au con
struit case noi ; în toate sa
tele Dobrogei există școli, 
dispensare, cămine cultu
rale, grădinițe pentru co
pii, cinematografe. Nu e- 
xistă așezare rurală fără 
energie electrică, fără lu
mină electrică : nu există 
sat fără șosele de legătură, 
fără mijloace de transport ; 
prin accesul țărănimii mun
citoare la toate bunurile, 
valorile și bucuriile civili
zației științei și ale cultu
rii moderne, viața satului 
se apropie tot mai mult de 
condițiile orașului 
par deosebirile 
și sat.

și ingră- 
un coin-

dis-
dintre oraș

Reportaj de Traian COȘOVEI

cu 
lor, 
rului și ne 
noi, ne combateam fără 
cruțare — cum să le pre
zinți oamenilor niște lucruri 
care și ție ți se par um
flate și nici tu nu le crezi 

pe jumătate — in-

înregistrează 
recoltă de 

istoria

...Douăzeci de 
cooperativizarea

...Cum am pornit noi prin 
într-o primăvară, ca 

uriaș cQlind. Cum 
pe câr
pe . uli- 
intune- 
noi, cu 
la por- 

inainte de

ani de la 
Dobrogei.

descrierea perspective- 
cu prezentarea viito- 

criticam intre 
ne combateam

decit
seamnă că facem promisiuni 
fără acoperire, cădem in de
magogie — și țărănimea 
este sătulă de demagogie 
și de amăgiri — noi trebuie 
să fim sinceri cu ea și să 
o convingem cu ceea ce 
este, cu ceea ce ea însăși 
va putea să realizeze.

Sigur, limpezi nu erau 
încă multe — clar, cate
goric era drumul înainte, 
singura cale a agriculturii 
moderne — a țărănimii so
cialiste. Și iar ne retrăgeam 
înfruntați pe băncile noas
tre, la primărie, la școală 
și ii chemam și ne aprin- 
deam cu 
întorceam 
tactica și 
carea lor

băieții in 
reau un 
și semnau 
intrare și 
obosea și 
fi minat o zi întreagă 
Plug 
casă, aducea o oală de vin 
și nevasta așeza pahare și 
mina țăranului tremura 
incă piecînd oala deasupra 
paharelor — și dlntr-o dată 
— cu un glas tare și ho- 
tărit. eliberat și bărbătesc 

bem 
clipă 

să fim 
să le 
— si

jurul lor, și ce- 
toc și completau 
cererea aceea de 
cit semna omul 
asuda parcă ar 

la 
apoi ne poftea in

_ 154 de specialiști — și tre- 
‘buia să fim și noi, și ei 
specialiștii, agronomii, pla
nificatorii — și făceam 
noi prima zonare a terenu
rilor — primele sole și 
prima organizare a oameni
lor și primul contract cu 
S.M.T.-ul și prima luptă 
pentru cele mai bune soiuri 
de grîu de sămință și eli
berarea terenurilor și de- 

răzoarelor — și 
deasupra tuturor

ei in discuții și 
pe toate fețele 

strategia și apli- 
la realitatea, la

— ne îndemna să 
vinul pentru acea 
mare a vieții lor și 
sănătoși cu toții, 
vedem pe toate! 
atunci eram și noi tulburați 
și trăiam și noi clipa aceea 
și o simțeam cît este de 
uriașă pentru viața lor. Și 
cîntă peste sat, 
re, în furtună, 
„Fata cu părul

în asemenea 
simțeam satul 
uriașă, blinda, 
dar plină de 
losale, necunoscute

la difuzoa- 
în arșiță, 

lung"...
momente 

ca o ființă 
înțeleaptă 
forțe co- 

parcă

fri șarea 
cinta pe 
grijilor acel cintec de dor. 
Fata cu părul lung — și 
„Hai. Dunărea mea".

...Cum organizam vizite, 
schimburi de experiență pe 
la primele colective care 
porniseră mai bine; cum ne 
duceam noi cu căruțele în
cărcate. cu un camion de 
la S.M.T; încărcat cu țărani 
pe la colectivele acelea mai 
puternice — la Comana. Ia 
Topalu, la Cobadin, la To- 
praisar, la Beștepe» la To- 
polog. la Crucea — și ne 
primeau oamenii ca la o 
sărbătoare și ne arătau

ne de îngrășăminte chimi
ce ; pină aveau să găseas
că cercetătorii cele mai 
bune semințe și tehnologii 
agricole ; pină se adunau 
și creșteau treptat și sigur 
toate acele condiții ale ma
rii agriculturi cooperatiste, 
moderne — aveam timp să 
ciocănim și noi aici, să to
pim, să forjăm și să călim 
ideea, înțelegerea, convin
gerea, hotărîrea.. marea 
noastră școală, academie cu 
țărănimea muncitoare 
Dobrogei. Cum ceream 
sprijinul 
sprijinul 
începeau 
tractoare 
plimbau tractoriștii cu trac
toarele lor noi prin sate; 
cum incepeau să vină pri
mii ingineri agronomi, pri
mii ingineri zootehniști; 
cum incepeau să apară 
primii medici umani și pri
mii profesori...

...Cum răsăreau de toată 
minunea cooperative frun
tașe. întărite, și cum in- 

dea adevărate 
producție,

a 
noi 

șiS.M.T.-urilor
I.A.S.-urilor : cum 
să vină brigăzi de 

noi — cum se

cepeau să 
performanțe in 
ambițlonînd să ajungă din 
urmă I.A.S.-urile — unii la 
grîu, alții la porumb, alții 
la “ ...................
Și

floarea-soarelui, la vite 
la oi, iar unii la toate

:*•

£

sate, 
la un 
ne împărțeam noi, 
tiere, pe sectoare, 
țe, pe coclauri, pe 
ric; cum porneam 
noaptea in cap, pe 
țile țăranilor — 
a pleca ei 1» treburi, pe 
dealuri; cum Găteam noi in 
porți 
ieșea 
copii și repede intra 
casă
miinile în aluat 
scoase din albia de

și intram în ogradă și 
mai întii unul

și ieșea femeia, 
sau

din 
in 
cu 

abia 
rufe

li
I
I

Douâ dintre nenumăratele imagini care surprind ,|Pașii" hotăriți și repezi pe drumul apropierii satului de oraș, pe 
drumul creșterii gradului de civilizație socialistâ. Aspecte din douâ comune dobrogene — Aliman (stingă) și Negru 

Vodâ (dreapta)

pe păminturile dintre Du
năre și mare, un nou val 
de sate și cooperative agri
cole fruntașe, cu recorduri 
și performanțe la grîu, cu 
performanțe la turmele de 
oi, cu performanțe la po
rumb, la floarea-soarelui — 
la Sarinasuf, la Enisala, la 
Telița, la Meidanchioi, la 
Fintina Mare, la Crucea, la 
Săcele, la Ciobănită, la Ne
grești, la Gîrliciu, la Ostrov, 
la Cochirleni, la Chirno- 
geni...

...Cum începeau să apa
ră in sat cooperatori, țărani 
.școlarizați, calificați, spe
cializați în culturile de 
cimp, in zootehnie, în viti
cultură. în pomicultură, me
canizatori, combinieri. ini- 
nuitori de agregate, zidari, 
dulgheri, conducători auto, 
constructori motopompiști. 
betonișli — 'satul deschis 
spre toate calificările, spre 
toate școlile, cum treptat 
Începeau să apară în sat, 
alături de țăranii coopera
tori, o mină de muncitori 
constructori, mineri, beto- 
niști, mecanici, metalurglști, 
electricieni...

Puteam noi, atunci, cind 
oamenii storceau pămintu- 
lui arșițelor 400 de kg de 
griu la hectar și 700 de kg 
de porumb la hectar și
înotau in uriașa lor singu
rătate și depărtare, să le
vorbim despre aceste șosele 
asfaltate, despre aceste zeci 
de licee agroindustriale 
înălțate în inima satelor, 
cu sute de profesori, cu 
sute de specialiști ; despre 
aceste pensii pentru bă- 
trîni, despre aceste grădi
nițe ale copiilor : despre 
calificarea multilaterală, 
complexă a țărănimii, des
pre o uriașă, complexă in
dustrie in slujba agricultu
rii, în 
despre 
cetări 
slujba 
uriașele sisteme de 
despre mecanizarea 
grală a agriculturii, 
necunoscute, nenăscute 
iuri de griu și de porumb: 
despre șase mii de kg de 
griu la hectar, despre zece 
mii de kg de porumb la 
hectar ! Dar cine putea să 
prevadă atunci pină la ca
păt uriașul curaj și uriașa 
putere și măreție cu care 
s-a înălțat satul !? Cît a

seama țărănimii ; 
atîtea centre de, cer
și experimentale in 
agriculturii, despre 

irigații, 
inte- 

despre 
so-

IV.
Descrierea pe care încer

cam noi să o facem viito
rului agriculturii și țărăni
mii viitorului pălește mult 
in fața realității la care 
s-a ajuns in acești douăzeci 
de ani.

Să poposim, spre exem
plu, la Cobadin, sat mare, 
centru de comună, cu incă 
trei sate în jur — Viișoa- 
ra, Negrești, Conacu. Co- 
badinul are peste 7 000 de 
locuitori și se află situat 
în partea cea mal înaltă a 
podișului subdobrogean, la 
răscruce de drumuri mari. 
Pînă prin 1935, bătrinii își 
aduc aminte că la 350 de 
copii era o școală cu două 
săîi de clasă și doi învăță
tori. Singurul om de care 
știu că s-a ridicat din sa
tul lor în acea vreme este 
poetul Virgil Teodorescu 
— nu se cunoștea pe atunci 
drumul spre școli, spre 
oraș, spre cultură. Grîu 
se 
mîncau gîndacii.

La fața locului încerc 
„inventariez" puterea Co- 
badinului și să explic cu
rajul și ambiția lui de a 
deveni oraș — intrucît Co- 
badinul — cu un început 
bun de sistematizare urba
nistică — urmează să de
vină oraș — dar la ora a- 
ceasta el este un autentic 
sat de stepă dobrogeană, 
răsfirat in podiș, cu o șo
sea largă, asfaltată prin 
mijloc, cu străzi largi, cu 
grădini mari, cu pomi și 
rînduri de vie. cu case so
lide, cu garduri de piatră, 
cu acel început de sistema
tizare in centru. Erau mulți 
oameni săraci care aveau 
case de lut — acum dispă
rute. Au fost construite 
peste patru sute de case 
noi, cu aspect de vile ; 
foarte multe case au fost 
reconstruite, modificate, 
modernizate — tot satul 
este ca și nou. Cobadin»’’ 
are 2 400 de case.

Satul nu are 
mare, in schimb 
nizate la niy^ 
agricultura 
Cele patru 
pe întreaga 
crează 8 200 
nie — 3 000 
oi, 2 400 porci ; un corn/*'  
industrial pentru crește, 
porcilor cu o capacitate de 
35 000 porci pe an (asocia
ție economică intercoope- 
ratistă). I.A.S.-ul vecin cu 
satul lucrează 9 000 ha ; 
800 vaci, 16 000 oi — cu 
personal muncitor de 
oameni ; S.M.A. — cu 
de oameni și un parc 
150 de 
combine 
servesc 
cooperative 
Cooperativa de consum are 
vreo 36 de secții — timplă- 
rie, lăcâtușerie. croitorie, 
frizerii în toate satele, 
brutărie, tricotaje, repara
ții televizoare, 
fină, măcelărie, 
carie.

nu
semăna pentru că il

să

ir

COi 
ha 
taurifX

un
320
130 
de 
detractoare ; 43 

autopropulsate 
numai cele patru 

ale comunei.

mecanică 
ceasorni- 

restaurante, bufete... 
o întreprindere de materia
le pentru construcții.

Apoi : dispensar uman 
cu patru medici și 15 ca
dre sanitare medii, dispen
sar veterinar, farmacie. 
Grădiniță cu opt săli și 
opt educatoare, cămin cul
tural și nou zidita casă de Z 
cultură cu 400 locuri ; 'un 
liceu agroindustrial cu 1 400 
elevi și 62 cadre ; au con
struit trei blocuri cu 2—4 
etaje și vor construi 
un bloc cu patruzeci 
apartamente — iar pină în 
1980 vor construi vreo 200 
apartamente — tot centrul.

Dar ce și cit produce as
tăzi Cobadinul ? Coopera
tiva agricolă a fost înte
meiată in martie 1951 — cu 
163 de cooperatori, 1 150 ha, 
cu 23 000 lei fond de bază, 
15 perechi de cai, doi boi, 
o vacă. In 1957 s-a coope- 
rativizat tot satul. Au por
nit de la 800 kg de griu, 
1 000 kg porumb și iată, 
depășesc 5 000 kg de griu 
la ha, depășesc 8 000 kg 
porumb la ha. In acest an, 
porumbul le-a fost lovit de 
un val de arșiță — dar tot 
s-au scos 6 000 kg la ha. 
Cooperativa se menține de 
mulți ani pe locul I pe ju
deț la producția de floarea- 
soarelui, producția de car
ne, producția de lapte, 
(2 900 litri lapte de la o 
vacă). Cooperativa are 
1 600 taurine, din care 1 300 
vaci și juninci, 3 000 de oi, 
5 000 păsări pentru ouă, din 
care scot și pui pentru popu
lația satului. S-a construit 
un complex pentru crește
rea păsărilor. A intrat in 
folosință un complex mo
dern pentru creșterea vaci
lor și se va construi in Co
badin o fabrică de produ
se lactate. Cooperativa este 
servită de 43 tractoare, 
18 combine și toate cele
lalte utilaje — de 45 meca
nizatori, mecanici etc, toți 
din Cobadin. Valoarea unei 
norme convenționale a de
pășit 50 lei (la început va
loarea zilei-muncă era de 
7—8 lei).

Cobadinul. ca și alte sate 
ale Dobrogei (și sint mul
te care întrec în unele pri
vințe Cobadinul), a plecat 
la drum cu ambiția, forța, 
entuziasmul și' măreția sa
tului dobrogean.

Și din an in an, din stră
danii in strădanii, din lupte 
și din eforturi, din cuceriri 
in cuceriri : din eforturile 
strălucite ale țării întregi — 
se înalță in lumină Dobro
gea de aur.

incă 
de
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/I CRESCU CONSIMTĂ CRITICA 
A LITERATURII DRAMATICE;

a sporit pe măsură și valoarea artistică a pieselor?

Laudă meleagurilor

Din septembrie pînă a- 
cum au fost publicate ori 
reprezentate aproximativ 
douăzeci de piese româ
nești noi. Unele poartă 
semnături de autoritate, al
tele aparțin unor debutanți 
(puține), cîteva confirmă 
începuturi care au făcut 
bună impresie în anii tre- 
cuți. Se află printre ele 
drame, piese fără o deter
minare precisă de gen, co
medii, vreo două-trei adap
tări — după proze, sau co
laje de mai vechi piese in
tr-un act. iscălite de actori. 
Toate aceste scrieri, de 
valori felurite, iși extrag 
materia din actualitatea 
noastră, înfățișează eroi 
contemporani și iși propun 
a exprima puncte de ve
dere mai ales in probleme 
morale și sociale.

Nu e lipsit de însemnă
tate a sublinia aspectul 
statistic ; la întîlnirile in
ternaționale cu colegi de 
breaslă am auzit cu sur
prindere că în țări de ve
che tradiție culturală pre
mierele unui an cu piese 
naționale ale timpului cu
rent se numără pe degetele 
unei mîini, iar pentru pie
sele tipărite prisosesc chiar 
și degetele unei mîini. Sint 
locuri pe lume unde debu- 
tanții apar extrem de rai, 
dacă apar, în condiții ob
scure și reintrînd adesea în 
anonimat.

Dar, evident, raportările 
scrierilor scenice se cer să- 
vîrșite la exigențele socie
tății în materie de cultură 
și, bineînțeles, la calitatea 
literar-dramatică ce o pre
supun tradiția noastră mo
dernă, gustul publicului, 
obligațiile principiale ale 
teatrului în formarea spi
rituală a oamenilor. Ideea 
că un text dramaturgie își 
revendică o situare din 
unghi literar e, firește, jus
tificată ; nu mai puțin 
insă și aceea că el se su
pune și unei condiționări 
teatrale, implicînd însu
șiri de organizare internă, 
peripeție, ■ dialog, innodă- 
mint și deznodămînt, rela
ții între personaje, culmi
nație dramatică și altele.

Produc satisfacție, din 
aceste perspective, noile 
piese, reprezintă ele un 
spor de viață autentică în 
expresii atractive, au pu
terea de a determina medi- 
ații fecunde și a alimenta 
’rente pozitive de opinie ?
t primă observație ge- 

1ă : a crescut, în unele 
' sensibil, conștiința 

a literaturii desti

nate scenei, s-a diminuat 
simțitor ilustrativismul idi
lic. Noaptea cabotinilor de 
Romulus Guga, prozator și 
dramaturg care lucrează la 
Tg. Mureș, pune în discu
ție, intr-o ambianță de 
poezie virilă, atitudinile de 
mușamalizare a unor erori 
trecute, îndemnînd să se 
facă lumină acolo unde 
oameni obișnuiți cu com
promisurile se complac in 
culpabile amnezii. Noaptea 
pe asfalt, poate cea mai 
bună piesă de pină acum a 
lui Theodor Mănescu, scri
să cu nerv dramatic și în- 
tr-o succesiune dinamică 
de întimplări neașteptate, 
e cazul unui om care caută 
tenace adevărul, renunțînd 
la orice confort, respin-

gind orice tranzacție mora
lă, fiind gata să ia viața de 
la capăt numai pentru a 
fi conform cu sine în vir
tutea unui ideal moral. 
Prologul și epilogul piesei, 
inutil explicative, sînt ex
terioare acțiunii și de pri
sos. Tot cu un surplus de 
demonstrație, pe teza pro
pusă, se împovărează și 
piesa gravă a lui Horia 
Lovinescu * * Autobiografie, 
construită cu îndeminarea 
bine cunoscută a autorului, 
într-o formulă interesantă: 
e procesul unui om de 
știință care a pierdut, 
treptat, legătura cu realită
țile, s-a împotmolii într-o 
existență fără orizont și 
trăiește, dramatic, ratarea 
definitivă, deși oameni ti
neri și capabili, care-1 sti
mează ori îl iubesc, în
cearcă a-1 sprijini și a-i 
reda încrederea în sine. 
Viață particulară de Ovi- 
diu Genaru (poet și dra
maturg care lucrează la 
Bacău) dezvăluie, cu o pu
tere dramatică mai mică 
și cu prea multă anecdoti
că, efectele vătămătoare 
ale cocoloșirii copiilor de 
către părinți pentru a-i 
feri de contactul cu munca 
adevărată, tinerii arătin- 
du-se, pînă la urmă, mai 
lucizi decît bătrînii. In 
Profesorul Demnitate de 
Corneliu Leu consecințele 
traficului de influență 
prin obscure societăți de 
ajutor mutual nutresc chiar 
tema centrală, sarcastic a- 
bordată, tratarea dilatînd 
însă obositor ideea găsită

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala mică) : Valiza 
cu fluturi — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica 
„George Dima" din Brașov. Diri
jor î 1. lonescu-Galați. Solistă : 
Annerose Schmidt (R.D.G.) — 20.
• Opera Româna : Cneazul Igor 
- 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Hedda Gabler — 19.
• Teatrul Mic : Oamenii caverne
lor - 19,30.

și agiomerind. prin repeti
ții fastidioase, aceleași ar
gumente. cu aceleași pro
cedee.

Radiografia aceasta a fa
miliei, a colectivului de 
muncă, a altor celule so
ciale. realizată prin proiec
tarea unui fascicul etic ce 
sensibilizează petele din 
cugete, e întreprinsă a- 
cum și de dramă, și de 
comedie. In Cine a fost 
Adam ? Leonida Teodores- 
cu urmărește retrospectiv 
destinele uhor oameni ce 
fuseseră angajați în revo
luție încă din clipa insu
recției armate, arătînd cum 
lașitatea și interesul mes
chin, nesancționate la vre
me, proliferează nociv și 
pot întuneca amintirea 

Puncte de vedere
de Valentin SILVESTRU

eroismului adevărat. Con
struită ca o baladă evo-‘, 
catoare, piesa e una din 
puținele care își propune, 
cu toate dificultățile ine
rente, să îmbine perspec
tiva socială cu cea politi
că, pe o întreagă epocă. 
Comedia pntimistică Boeet 
vesel pentru un fir de praf 
rătăcitor de Siito Andrăs, 
plină de haz, scăldind in
tr-o zeflemea continuă du
plicitatea unor sectanți re
ligioși, construită ca un 
joc popular, cu inserturi de 
poezie satirică în spirit fol
cloric și cu afirmarea 
stenică a drepturilor vieții, 
caută, la rindu-i, în forme 
încă evazive, să ridice dez
baterea pe un plan politic. 
Piatră la rinichi, satiră de 
Paul Everac, e deocam
dată cea mai vehemen
tă diatribă împotriva cle
ioasei pînze de păianjen 
a favoritismului din unele 
medii funcționărești, eroul 
suferind fizic și luptind 
curajos, cu furie, împo
triva prevaricatorilor de 
tot soiul.

Mai timid abordate sint 
mediile de muncă produc
tivă și persdnajele crea
toare de bunuri materiale. 
Chiar cînd apar, situațiile 
conflictuale în care se află 
sint palide și teatralitatea e 
elaborată cu o anume caz
nă — vizibilă. Cotele ape
lor Dunării de Valentin 
Munteanu, situîndu-și în- 
timplările la o mină, unde 
a avut loc un accident, po
vestește ceea ce se petrece 
acolo într-o modalitate

baladescă, cu momente de 
simplitate omenească și 
frumusețe curată, dar lune
ci nd prea adesea pe dea
supra faptelor și stărilor 
de spirit, desenînd prea a- 
păsat cite un tip. rezolvind 
prea iute ceea ce e real
mente complicat. Autorul a 
devenit însă mai serios și 
mai matur, probabil că-1 
vom reintîlni și în lucrări 
temeinice. Un debut incă 
neconcludent (Doru Moțoc. 
Undeva, o lumină) adună 
cam factice, la o stație de 
benzină, noaptea, pe furtu
nă, studenți neterminați 
sau în curs, căruțași cu un 
limbaj argotic strident, ne- 
cunoscuți misterioși și ge
neroși, milițieni, turiste 
străine — cu ecouri vagi 
din Sebastian, dar cu țel 
personal neclar și miză ar
tistică mică. Cu totul deza
măgitoare prin simplism și 
machiaj fals muncitoresc a 
unui derizoriu subiect de 
salon despre un adulter e 
Cîștigătorul trebuie ajutat 
de Iosif Naghiu.

Desigur, examenul chiar 
și sumar al unora din pie
sele noi nu relevă vreo 
lucrare deosebită, de mare 
suflu politic și anvergură 
artistică. Pe acestea mai 
avem a le aștepta. Sint in 
atenția teatrelor, ori în 
preajma tiparului, Sînteni 
si răminem de Paul Cor
nel Chitic (episod din isto
ria mișcării noastre munci
torești), Avram lancu de 
Titus Popovici, A treia 
țeapă de Marin Sorescu 
(tragicomedie istorică), co
mediile sarcastice, de pro
nunțat tonus civic, Fanto- 
miada și Alibi de Ion 
Băieșu. pamfletul virulent 
Scene din viața unui bădă
ran de Dumitru Solomon, o 
nouă dramă de Dumitru 
Radu Popescu Pasărea pa
radisului și altele ; poate 
că ele vor substanțializa 
mai mult peisajul drama
turgie.

Oricum, dezbaterea asu
pra momentului actual al 
literaturii dramatice chiar 
de către scriitori, împreună 
cu cei chemați să dea viață 
scenică lucrărilor și cu cei 
ce au datoria să le comen
teze, ar fi cît se poate de 
oportună . și stimulatoare, 
cunoscînd cît de vastă e 
aria de acțiune a acestei 
literaturi și cît de mult a 
crescut ponderea ei în 
viața teatrală, cit de hotă- 
rîtor poate contribui ea la 
întărirea spiritului militant 
al teatrului.

Sibiu: casa de cultura

ÎNTÎLNIREA CU CITITORUL
(Urmare din pag. I)
Nedelcovici, N. Dragoș, Z. Ornea, 
Mircea Horia Simionescu, Dan Tăr- 
chilă, Al. Ivan Ghilia, ea și unii ti
neri laureați ai concursului de debut 
în volum: Carolina Ilica, Florin Bă- 
nescu, Horia Ungureanu. întîlnirile 
cu cititorii prilejuiesc și un schimb 
fructuos de opinii asupra probleme
lor literaturii contemporane : nu nu
mai o dată scriitori și editori răs
pund la întrebări competente, 'acute, 
legate de relația artă — realitate, de 
procesul reflectării în creația lite
rară, despre structura eroului literar 
— despre evoluția unor genuri in li
teratura noastră nouă. Nu numai 
o dată, creatorii prezenți la aceste în- 
tîlniri țin strălucite expuneri despre 
caracterul profund patriotic al operei 
lui Eminescu, despre sensul operei 
lui Caragiale, despre trăsăturile spe
cifice ale literaturii române actuale, 
despre credința lor intr-o artă 
profund angajată in viața poporului 
român, cu un conținut educativ. Ce 
demonstrează astfel de lucruri? Ele 
confirmă pe deplin justețea orientării 
fundamentale a culturii, creației so
cialiste spre o confruntare și conlu
crare largă cu masele de oameni ai 
muncii, al căror acces la cultură este 
dublat, tot mai vizibil, de participa
rea directă la făurirea ei, a tuturor 
valorilor civilizației noastre socialis
te. Cititorii, beneficiarii culturii in 
genere, iși spun părerea în deplină 
cunoștință de cauză, au adesea opi
nii, sugestii dintre cele mai rodnice 
pentru munca noastră, a tuturor. 
Este un fapt că adesea, din părerile 
exprimate înțelegem mai bine cauzele 
succesului unor cărți, dar și a indi
ferenței cu care sint primite altele.

întîlnirile cu oamenii muncii din 
uzine, fabrici, instituții, unități mili
tare. biblioteci, teatre, case de cul
tura din întreaga țară, în care munci
tori, ingineri, tehnicieni, activiști cul
turali își spun cuvîntul despre pro
ducția editorială, discută cu scriitorii 
și redactorii, arată un fapt neîndo
ielnic : publicul de astăzi este adînc 

implicat in evoluția fenomenului lite
rar românesc. Gradul său de cultură, 
nivelul său intelectual din ce în ce 
mai ridicat, lărgirea orizontului său 
cultural îi permit să discute cu com
petență cărțile care apar, să formu
leze aprecieri judicioase asupra con
ținutului și asupra realizării lor ar
tistice. Nu lipsesc, bineînțeles, critici- 
le, nu o dată îndreptățite, nu numai 
la adresa uneia sau alteia din cărțile 
ce văd lumina tiparului, ci și asupra 
unor probleme de ordin mai general. 
Aș vrea să amintesc aici una din ele, 
care s-a repetat alături de cea legată 
de prezența problematicii tineretului 
in literatura noastră, despre care am 
vorbit. Cititorii șe referă adesea la 
faptul că prozatorii noștri care au 
repurtat în anii din urmă atit de 
numeroase succese au datoria să in
vestigheze realitatea de astăzi a țări1 
noastre, problematica actuală a acti
vistului de partid, a muncitorului, 
țăranului și intelectualului de la noi. 
Ei vor ca proza noastră care a mar
cat atit de numeroase cuceriri să fie 
din ce în ce mai apropiată de pre
zentul nostru socialist, de întrebări
le de astăzi ale celor ce muncesc și 
construiesc o nouă țară. Tuturor, ei 
le cer o mai mare exigență : ii în
treabă despre destinul cărții fără pu
blic datorită • precarității ei ideatice 
și artistice, despre modalitățile de sti
mulare a creației literare de actuali
tate, în genuri și modalități care să 
constituie intervenții mai active in 
viața noastră sociâlă. Editorul și au
torul au posibilitatea în cadrul aces
tor întîlniri să constate faptul că as
tăzi cărțile tipărite se adresează unui 
public din ce în ce mai exigent, un 
public care a citit mult și are posi
bilitatea să emită judecăți de valoare 
competente, să aprecieze așa cum se 
cuvine o carte, direcțiile unei litera
turi. Pentru că exigența publicului 
nu mai constituie astăzi doar o sim
plă abstracție, o noțiune vagă, ci o 
realitate pe care revoluția noastră 
culturală a făcut-o posibilă, ea acțio- 
nînd ca un factor stimulativ asupra 
creației literare.

în toamna aceasta, 
la începutul celei de-a 
doua ediții a B’estiva- 
lului național „Cin- 
tarea României", sec
ția maghiară a Tea
trului de stat din Tg. 
Mureș, a prezentat în 
premieră absolută noua 
piesă a scriitorului 
tirgumureșean SOto 
Andras, „Bocet vesel 
pentru un fir de praf 
rătăcitor", o piesă pe 
care, după cum o de
finește și titlul său, o 
înscriem printre tex
tele edificatoare ale 
scriitorului, și care 
prin mijloacele ce i-au 
adus recunoașterea u- 
nanimă, se apleacă din 
nou cu aceeași dragos
te asupra satului con
temporan, satului din 
care acum mai bine de 
50 de ani, asemeni lui 
Ion Vlasiu, Ion Horea 
și atîția alții, Siito 
Andras a pornit să 
împlinească rosturile 
talentului său. Dacă 
după cîteva luni, în 
librării se află acum 
noua sa carte „Lăsați 
cuvintele să vină la 
mine", tipărită de edi
tura „Kriterion", nu 
facem decît să consem
năm o aceeași preocu
pare începută cu „Un 
leagăn pe cer", apăru
tă și în versiune ro
mânească, cu o prefa
ță de Titus Popovici, 
scriere importantă 
pentru definirea și îm
plinirea remarcabilă a 
talentului acestui fiu 
al Mureșului. Ne bucu
ră că putem consem
na existenta acestei 
cărți, alături de cele 
ale proaspeților lau
reați ai premiilor U- 
niunii scriitorilor pe 
anul 1976. scriitorii 
tîrgumureșeni Vari A- 
tilla, cu „Bilet de tram
vai medieval"., și loan 
Radin, cu „Aventurile 
tinărului Serafim", 
precum și de noua 
tălmăcire din literatu
ra maghiară, săvîrșită 
de Tudor Balteș, din 
lucrările lui Vari A- 
tilla și apărută în fru
moasa colecție „Biblio
teca Kriterion", îngri
jită și condusă de Do- 
mokos Geza. care, ală
turi de cartea de ver
suri a poetului tîrgu- 
mureșean Zeno Ghițu- 
lescu, de romanele lui 
Mihai Sin, cărțile de 
critică ale lui Dan Cul- 
cer și Serafim Duicu, 
ce urmează să apară, 

natale
dau strălucire librăriei 
tirgumureșene, în a- 
cest început al celei 
de-a doua ediții a 
„Cîntării României".

Nu sint zile multe 
de cînd l-am sărbătorit 
cu toții, români și ma
ghiari, pe Siito Andras, 
Ia împlinirea vîrstei 
de 50 de ani. Și nu 
puține zile au rămas 
în urmă de cînd au 
răsunat cuvintele săr
bătorești în sala Pala
tului culturii, care au 
voit să cinstească cum 
se cuvine pe marele 
poet revoluționar Ady 
Endre la centenarul 
nașterii sale. Excelen
tul număr al revistei 
Igaz Szo, apărut în- 
tr-un tiraj de 10 500 
de exemplare, cu un

însemnări de
Romulus GUGA

sumar alcătuit din cei 
mai reprezentativi scri
itori români și ma
ghiari, închinat acelu
iași Ady Endre, stă 
la îndemîna fiecăruia, 
ca o expresie a mo
dului în care trăim și 
ne exprimăm. Și iată 
această carte a lui 
Siito, cu preocuparea 
ei aparte, oarecum a- 
propiată ciclului lui 
Ion Vlasiu „Am plecat 
din sat", dînd expre
sie satului, meditației 
autorului asupra tim
pului și locurilor, asu
pra acelui minunat și 
miraculos proces pe 
care-1 reprezintă cu
vintele ce se nasc și 
pornesc în lume, în 
coexistența dintre ne
potul scriitorului și co
munitatea in care tră
iește. încă in a sa „Un 
leagăn pe cer" Siito 
Andras iși concentra
se atenția asupra sa
tului în care s-a năs
cut și în care români 
și maghiari deopotrivă 
își duc astăzi existen
ța pe alte coordonate, 
nu fără a se opri cu 
veselie sau tristețe a- 
supra citorva din cele 
care au fost să se in- 
tîmple în vremuri mai 
puțin luminoase. Exis
tă aici o preocupare a- 
tentă a scriitorului 
pentru tradiție, o lau
dă adusă limbii ma
terne, a specificului 
comunității din care

s-a născut, dar mai 
presus de toate auto
rul consemnează pu
tința acestei comuni
tăți de a fi ea însăși, 
într-un cadru larg de 
manifestare, firească 
timpului nostru. Exis
tă mai apoi în a- 
ceastă carte un dialog 
permanent cu lumea, 
cu miraculosul, cu fap
tul cotidian, cu cînte- 
cul popular, cu balada 
sau cu întîmplarea, al
toită de umor sau tra
gism. Firesc, e doar 
vorba de viață. Siito 
scrie frumos, cu sufle
tul parcă așezat în 
virful peniței, dornic 
de a rosti convingerea 
lui că scriitorul nu-și 
poate afla împlinirea 
decît deopotrivă cu po
porul în mijlocul că
ruia ființează și care 
îi determină demnita
tea și conștiința. Sint 
pagini emoționante în 
această carte înscrise 
sub o veche tradiție pe 
care Siito Andras o fo
losește cu iscusință, ca 
unul care a străbătut 
lumea în lung și-n lat, 
dar și căruia prezentul 
locului în care trăiește 
îi suscită un dialog 
permanent. Intr-„Un 
leagăn pe cer", pa
gini de o mare densi
tate se încheagă din 
bocetul, balada, cînte- 
cul popular. în noua sa 
carte, totul se filtrează 
prin cuvintele neaștep
tate ale urmașului care 
descoperă lumea, de 
fapt învățîndu-1 pe 
înaintașul său să o re
descopere. O carte re
marcabilă, poate una 
din cele mai frumoase 
scrise în ultimul timp 
în literatura maghiară 
din România. Și exis
tă un semn care ne 
spune că Siitd Andras, 
el. traducătorul lui Ion 
Creangă în limba ma
ghiară, autorul celor 
două drame viu aplau
date pe scena Teatru
lui maghiar din Cluj- 
Napoca, a recentei 
piese, sărbătorită la 
Tîrgu Mureș, a început 
o nouă tinerețe, tine
rețea unui om care 
trăiește liber în Româ
nia de azi. care-si 
poate împlini talevtul 
și aduce contribuția sa 
Ia împlinirea une/ cul
turi cinstite și drepte, 
dorită în toate timpu
rile și împlinită acum 
și aici.

ROMÂNIA-FILM prezintă în perioada 2—5 decembrie la Casa 
Filmului din Capitală

„Zilele filmului finlandez"

in program : 2 decembrie • Spectacol de gala cu filmul SUB STEAUA 
POLARA. 3 decembrie • OMUL CARE NU POATE SĂ SPUNĂ „NU". 
4 decembrie : SOARTA UNUI BĂRBAT 5 decembrie : VREMEA SECERI
ȘULUI. „Zilele filmului finlandez" se vor desfâșura și in municipiul Cluj- 

Napoca în perioada 4—7 decembrie

Am ales ziua de miercuri pentru 
raidul nostru la citeva dintre casele 
de cultură bucureștene. O zi „obiș
nuită". Ora șase după-amiază, la Casa 
de cultură din Calea Rahovei, secto
rul 6. Tovarășa Doina Prisăcaru, 
directoarea lăcașului, ne spune : „De 
fapt, formațiile noastre sînt mereu 
în deplasare ; la sediu, deocam
dată, nu se pot desfășura spectacole; 
sala nu este renovată. Oricum, nimic 
nu ne împiedică să fim prezenți 
acolo unde sintem chemați, aștep
tați. Ansamblul folcloric «Balada» a 
avut spectacole la «Tricodava», iar or
chestra de muzică ușoară «Jupiter» a 
cîntat pentru elevii Liceului «Lazăr»“.

La Casa de cultură „Mihai Emi
nescu" — sector 2, pe la ora 19, toc
mai trebuia să înceapă repetiția 
formației de muzică populară. Este 
lacașul care s-a impus cel mai mult 
in ultimii ani în viața culturală a 
Capitalei, pentru că aici și-a desfă
șurat activitatea „Clubul de la ora 
7“, aici au fost oaspeți, începînd cu 
anul 1975. cele mai cunoscute for
mații de muzică pop. cei mai intere- 
saitți cîntăreți de muzică folk. Prin 
acest club s-au organizat spectacole 
la Palatul sporturilor și culturii, la 
Sala mare a Palatului. „«Clubul de 
la ora 7» din luna iunie nu 
mai are activitate — ne informează 
Grigore Hampu, directorul Casei de 
cultură a sectorului 2. Este în reor
ganizare. In schimb, formațiile noas
tre, ansamblul «Perinița», orches
tra de muzică ușoară, echipa de tea
tru sint mereu prezente in spectaco
lele pe care le avem aici la sediu sau 
la întreprinderi".

Deși era aproape ora 20, în sălile 
Casei de cultură a sectorului 4 se 
aflau zeci de tineri. Repetau, stu
diau, discutau... Sint bine cunoscute 
roadele societății „Muzica", activi
tatea orchestrei de cameră „Orfeu", 
a corului „Ateneum", a clase
lor de operă — canto clasic, 
„în total avem 10 formații artis
tice (și ansamblu folcloric, și dans 
tematic...), incluzînd pe cele ale so
cietății „Muzica" — ne confirmă 
metodista Stela Constantin. Tinerii 
din sector, din toată Capitala vin cu 
plăcere și cind urcă pe podiumul de 
concurs și cind concertează pentru 
lucrătorii de la «Borangicul», «Mi
raj» sau ICEMENERG".

Știm că numărul artiștilor amatori 
înscriși in formațiile Casei de cul
tură „N. Bălcescu" — sector 5, este 
de aproape 300 1 Am ascultat, nu 
o dată, corul „Gh. Danga", orchestra 
de muzică populară, orchestra de 
muzică ușoară — solist : Nicu Pop. 
„Vedeți, este aproape ora 21, o zi 
obișnuită din săptămină — ne decla
ră metodistul Dan Anghelescu — și 

se aud încă vocalize, game, solfegli... 
Se repetă intens. Avem publicul 
nostru și pentru spectacole-concerte, 
și pentru serile de dans".

în viața caselor de cultură, muzica 
ocupă deci un loc de frunte. Peste 
tot întîlnim tineri dornici de a des
luși taina artei sunetelor, de a învă
ța abecedarul muzical, tehnica instru
mentală, de a pătrunde m spațiul 
elevat al interpretării. Cu toate aces
tea, așa cum ne-au confirmat mulți 
dintre tinerii cu care am stat de 
vorbă, în viața muzicală, adesea bo
gată a acestor cercuri culturale, se 
face simțită lipsa formațiilor simple.

MUZICA TINERILOR 
cînd are, dar mai ales cînd nu are loc 

în concerte, la casa de cultură
alcătuite din chitare, orgă-moog, ba
terie, suflători, solist vocal, a soliști
lor de muzică folk. Fapt mai greu 
explicabil, de vreme ce această mu
zică îndrăgită de tineret a căpătat, 
după cum se știe, in ultimii ani. o 
mare audiență. Au fost îndelung 
aplaudate acele piese, închinate 
dragostei de patrie, pămîntului țării, 
mici poeme de aleasă sensibilitate 
ilustrînd dragostea pentru versul in
spirat, pentru idee și mesaj ; confe
siuni vibrante care înflăcărează ini
mile, care stabilesc de la pri
mul acord al chitarei, de la pri
ma imagine poetică, atunci cînd este 
vorba, Intr-adevăr, de imagine poe
tică, contactul cu ascultătorii. „Eu 
personal mă duceam cu mare plăcere 
la «Clubul de la ora 7» — ne spune 
tînăra ingineră Luminița Ruscior. 
Din primăvară insă, activita
tea clubului s-a întrerupt ; aud că se 
reorganizează. Cît timp le-o fi tre
buind ?“ „Nu cred că muzica tînără 
este adresată numai tinerilor — 
adaugă muncitorul Nelu Sorla. 
Mă duc destul de des la operă, 
la concerte simfonice, dar îmi place 
și folkul și muzica formațiilor pop. 
Dacă am face abstracție de tur
neele improvizate pe care cîntăre- 
ții folk și formațiile pop le au orin 
tară am putea crede că toți sînt in- 

tr-o lungă. într-o foarte lungă va
canță".

Așadar, se face rar auzită și muzica 
acelor formații care au căutat să dea o 
notă de originalitate, instrumentațiilor, 
strunind puterea stațiilor de amplifi
care, jocul reverberațiilor, al ecoului, 
in favoarea armoniilor, a tălmăcirilor 
unui material muzical de substanță. 
Formații precum: „Romanticii" (con
ducător Mircea Drăgan), ..Mondial", 
„Roșu și Negru — Progresiv TM“ 
(Harry Corradini), „Catena", să nu 
mai vorbim de ..Ethos" din Iași. „Cris
tal" din Galați, „Modal Q“ — Clui- 
Napoca, „Caruselul" — Arad — nu iși 
mai fac simțită prezența în Capitală.

De asemenea. soliști ca Mircea 
Florian, Valeriu Sterian. Mircea Bo
dolan...

„Există o muzică a tinerilor — ne 
spune compozitorul George Grigo- 
riu. Ace<»sta ou înseamnă că mu
zica ușoară pentru ansambluri mari, 
sau muzica simfonică, sau cea câ- 
merală nu sînt iubite de tineri. Stau 
mărturie sălile pline de concerte ale 
Filarmonicii, ale Radioului, cînd se 
cîntă Bach. Mozart. Enescu. Muzica 
tinerilor, muzica «tînără», cum o nu
mesc unii, este insă o exprimare mai 
simplă, directă a gindurilor și senti
mentelor lor. Au la indemînă chita
ra și versurile. Și au reușit de multe 
ori să comnună piese de reală sensi
bilitate". „Dacă ar fi să dau o defi
niție muzicii «tinere», — ne spu
ne actorul Florian Pitiș, nu aș 
omite noțiunile de «sinceritate», «vi
brație», «simplitate» : este știut, are 
mare ecou în rîndul tineretului : 
este un limbaj simplu, neînzorzonat, 
o exprimare clară, limpede. Sînt ale 
noastre ale tuturor acele cîntece pa
triotice, cîntece care vorbesc con
vingător despre dragostea de țară, 
despre cele mai alese sentimente, 
despre idealurile noastre. Și de 
luni de zile, este o realitate, muzica 
pop. folk nu prea figurează în progra
mele de spectacole și concerte ale 
lăcașurilor de cultură bucureștene. 
De ce ?“ „Am debutat ca solist — 

completează Mircea Bodolan, stu
dent^ la I.A.T.C. — cu doi ani in 
urmă, la «Clubul de la ora 7», con
dus de un entuziast animator cul- 
tural_ Aurel __ Gherghel. îmi place a- 
ceastă muzică pentru că ea exprimă 
simplu, direct, generos tinerii și vîrs- 
ta mea. Nu confund simplu cu sim
plist, și nu cred că trei acorduri 
■și două versuri fac o muzică «nouă». 
Dar dacă ascult «Antirăzboinica» 
compusă de Valeriu Sterian sau «în 
drum» de Evandro Rosetti, sau «Ai, 
hai», «Fără petale» de Doru Stăncu- 
lescu, înțeleg că noi, tinerii care iu
bim arta și muzica, și simfoniile lui 
Beethoven, și concertele brandenbur- 

gice de Bach, și poeziile lui Shakes
peare și Arghezi... putem să ne ex
primăm cîteodată și cu ajutorul unei 
chitare".

Intr-adevăr. nu există muzică 
tînără și muzică mai puțin tînără, 
muzică exclusiv pentru tineri și ex
clusiv pentru vîrstnici. Există muzică 
și dragoste pentru frumos, pentru 
artă. Deschiderea stagiunii de con
cert a Filarmonicii a avut, loc 
la Platforma „Măgurele" și au fost 
prezenți sute de tineri. Cind la ma
gazinul „Muzica" se lansează o nouă 
serie de discuri, spre exemplu „Inte
grala" concertelor pentru pian și 
orchestră de Beethoven, sute de ti
neri ascultă, discută, se dovedesc în
flăcărați discofili. Tot tinerii sint cei 
care ocupă pină la ultimul loc Sala 
palatului sporturilor și culturii, a- 
tunci cînd au loc concertele de mu
zică bună... Deci ? Explicația, cre
dem, se găsește tot în inerția orga
nizatorilor vieții de concert, a 
instructorilor, tnetodiștilor de la 
casele de cultură bucureștene față 
de muzica pe 'care numeroși tineri 
o preferă. O rezervă nejustificatâ. 
Atît, timp cît marele public, mii 
de tineri doresc să-i asculte pe cei 
mai buni dintre ei, pe cei care se 
străduie să pledeze pentru arta 
adevărată, chiar atunci cînd înfiripă 
un simplu cintec, de ce să găseas
că porți închise 1 Cu cîteva 

săptămini în urmă, Tudor Gheorghe 
propunea telespectatorilor o „seară 
de balade", inspirată de toamnă. 
„Toamna" în versurile poeților noș-, 
tri, în acorduri de chitară. A foșt 
un reușit poem muzical, condus de 
Romulus Vulpescu și Tudor Vorni- 
cu. Și la „Ora tineretului" stnt de 
obicei cîteva minute închinate bala
dei, muzicii folk, chiar și formațiilor 
pop. Cea de-a II-a ediție a Festiva- 
lului-concurs al muzicii tinere, des
fășurat recent la Miercurea Ciuc, 
s-a bucurat de un mare succes 1 
Au participat peste 80 de artiști ama
tori, reprezentînd 26 de județe ale 
țării 1

Asemenea manifestări ne îndrep
tățesc, in fața „ușilor închise", în
trebarea : este la mijloc vorba de o 
selecție premeditată, de-o anumită 
aprehensiune ? N-avem, în această 
privință, nici un fel de argumente. 
Nici pro, nici contra. Cauza deci ră- 
mîne comoditatea. Așa cum putem 
alege cartea preferată, cum pu
tem să ne oprim asupra ultimului 
volum de reportaj, a ultimului ro
man științifico-fantastic, cum ne pu
tem procura Kipling sau „Istoria li
teraturii române" semnată de Al. 
Piru... tot așa muzica (fie ea mu
zică ușoară, simfonică, folk, pop...) 
trebuie să fie prezentă în- toate for
mele și genurile ei, pe discuri. în 
emisiunile radiofonice, pe micul e- 
cran, în sălile de concerte, de spec
tacole, trebuie să aibă permanenta 
comunicare cu publicul, cu marele 
public, cu publicul tînăr. Să fim bine 
'înțeleși : avem tot timpul in vedere 
acea muzică prin care tinerii aduc 
realmente o undă de prospețime, de 
inălțătoare puritate și frumusețe in 
transmiterea prin muzică a sentimen
telor de iubire de țară, a mesajului 
patriotic, militant al cîntecului care 
îmbărbătează, dă aripi imaginației 
fertile, cutezătoare. Pe de ajtă parte, 
aceasta este o cale sigură de 
selecție a valorilor, de depar
tajare a ceea ce este efemer, modă 
de o lună, improvizație născută din 
goana după succes mai mult decît 
din talent și dragoste pentru artă. 
„Muzica tinerilor" nu înseamnă în
totdeauna (de recunoscut însă că se 
mai întîmplă I) plete lungi, blugi 
„Lee“ și o bucată de chitară deza
cordată pe care se frămîntă în dispe
rare „tonică-dominantă" și o voce 
palidă care adună la capăt de pro
poziție agramată, rimele „țară-vară" ! 
Tinerii. cu antenele lor sensibile, 
delectează falsul, straturile de ba
last, poleiala oferită ca noutate. Deci, 
să lăsăm muzica să-și spună cuvîn
tul, iar pe tineri să aleagă muzica pe 
care o preferă.

Smaranda OȚEANU

cinema
• Fair play : CAPITOL - 9,15; 
11.30; 13,45: 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VITA — Q: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20 J5.
• Floarea de cîmp : FAVORIT — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ură î VICTORIA — 9,30: 11.30: 
13,30; 16; 18: 20.
• Perla : EFORIE — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Insula egretelor argintii : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Mama : PATRIA — 9; 11.15:
13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Aripioară sau picior : SCALA 
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11.15: 13.30; 16: 

18,15: 20,30, MODERN - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Călugărul misterios : TIMPURI
NOI - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18:
20.15.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
DOINA - 9,30; n; 12,30; 14; 15,30.
• Regăsire : DOINA — 18; 20.
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18:
20.15. FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30;
16: 18.15; 20,30. MELODIA - 9;
11,15; 13,30: 16: 18.15; 20,30. GLO
RIA - 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18:
20,15.
• Sonată pe malul tacului : BU- 
ZEȘTT - 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18:
20,15.
• Mark polițistul : EXCELSIOR 
- 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, 
AURORA - 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20.15, TOMIS - 9: 11,15: 13.30: 

15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
0 Lumea animalelor : FLAMURA 
- 0.
• Buzduganul cu trei peceți : 
PROGRESUL - 15,30; 19.
• Atac împotriva tui Rommel : 
CINEMA STUDIO - 10; 12; 14.
• Gala rilmului finlandez „Steaua 
polară" : CINEMA STUDIO - 20.
• Făgâduiala : BUCEGI - 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Comoara din lacul de argint î 
LIRA - 10; 12; 16; 18; 20.
• Umbre albe — 9,45. Noaptea 
generalilor (ambele serii) — 11,45. 
Antologie de filme vechi franceze 
(ambele serii) — 16,15, Miracol la 
Milano - 20.30 : CINEMATECA.
• Ținutul uitat de timp : GIU- 
LEȘTI - 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45: 
20. MIORIȚA - 9: 11; 13,15; 15.30: 
17,45: 20.
• Recompensă pentru șerif : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.30.

• Ah, Jonathan, Jonathan — 14;
16; 18, Danka — 20 : DRUMUL
SĂRII.
• iarna bobocilor: FERENTARI
— 15,30; 17.45; 20, FLACĂRA - 9: 
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Surîsul mamei : VOLGA — 9: 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Cartea junglei — 10; 12: 14,
Danka - 16; 18; 20 : COTROCENl.
• Program de desene animate — 
16, Marele singuratic — tfl; 20 : 
PACEA.
• Căpitan ta 15 ani - 9; 11; 13. 
Piesă netenuinată pentru pianina 
mecanică — 15,30; 18: 20 : FLO- 
REASCA.
• Suferințele tînăruiui Werther : 
VIITORUL - 15.30; 17,45; 20.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA
- 9.15: 11.30: 13.30; 15.45: 18: 20
• Corsarul negru : POPULAR — 
16: 19.
• B.D. întră în acțiune : COS
MOS - 16: 18: 20.

teatre
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu - 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (saia Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19.30. (sala Victoria) : 
Lasă supăra rea-n bol — 1^30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Neves
tele vesele din Windsor — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Po
veștile de aur — 10
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Frații Criș - 17, (Ecran- 
Club) : Anotimpurile mînzttlui — 
17.
• Circul București : Vedetele 
circului din Sofia — 19,50.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori, mari regizori". „Urmărire 
în Nord"

11.35 Corespondenții județeni trans
mit...

11,50 Stegar al demnității. Cîntece pa
triotice și revoluționare în in
terpretarea corului bărbătesc 
„Armonia" din Brăila

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limba germană 
19,05 Film serial pentru copii : Cuore
19,30 Telejurnal » ÎN ÎNTÎMPINAREA 

CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
P.C.R.

19,50 Viața In lumina normelor eticii 
și echității socialiste.

20.25 Film artistic : „Doamna fără... 
camelii". Premieră pe țară.

22,00 Revista literar-artistică TV.
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Pe teme economice
17.20 Pagini din creația românească, 

interpretate de orchestra „Ca
merala" a Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu"

18,00 Radar pionieresc
18.20 Ora veselă
19.15 Cîntare omului — emisiune de 

versuri în lectura autorilor
19.30 Telejurnal
19.50 Cvartetul nr. 2 în Sol major op. 

22 de George Enescu.
20.15 Publicitate
20.20 Tineretul Capitalei
20.50 De la canțonetă la operă
21.20 Telex
21.25 Blocnotes — informații utilitare
21.50 Telerama-sport
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Măneseu, a primit, joi după- 
amiază. pe Igael Hurwitz, ministrul 
industriei, comerțului și turismului 
al statului Israel, președintele părții 
acestei țări in Comisia mixtă de co
laborare economică și tehnică ro- 
mâno-israeliană, care se află în țara 
noastră pentru a participa la lucră
rile celei de-a VIII-a sesiuni a co
misiei.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte ale relațiilor economice din
tre cele două țări.

La întrevedere au participat loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Dumitru Be- 
jan, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale.

A luat parte Shamay'Cahana, am
basadorul statului Israel la Bucu
rești.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații guvernamentale

Cronica
Ministrul afacerilor externe, George 

Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democrate Popu
lare Laos, Phoune Sipraseuth, cu pri
lejul zilei naționale a acestei țări. 
Cu același prilej, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliul Național 
al Femeilor din Republica Socialistă 
România au transmis telegrame de 
felicitare organizațiilor similare din 
R.D.P. Laos.

★
în onoarea delegației Frontului 

Patriei din R. P. Bulgaria, condusă 
de tovarășul Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului Național al Frontului Patriei, 
care face o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, amba
sadorul acestei țări la București, 
Petar Danailov Hristov, a oferit joi 
un dineu.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu. Mihai Dalea, Nicolae Guină, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-bulgară, Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C, al 
P.C.R., alte persoane oficiale.

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Democrate Populare Laos, In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a organizat, joi, 
în Capitală, o manifestare culturală.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, alți 
oameni de cultură, un numeros pu
blic,

★
Joi seara. Ia Casa centrală a ar

matei a avut loc o adunare festivă, 
organizată in cinstea celei de-a 21-a 
aniversări a Zilei forțelor armate re
voluționare ale Republicii Cuba, la 
care au participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din gar
nizoana București. Adunarea a fost 
deschisă de general-locotenent Con
stantin Popa, care a rostit un cuvint 
de salut. Despre însemnătatea eve
nimentului a vorbit Humberto Cas
tello, ambasadorul Republicii Cuba. 
Participant» la adunare au vizionat, 
apoi filme documentare și o foto- 
expoziție, puse la dispoziție de Am
basada Republicii Cuba în România.

Cu același prilej, un reprezentant 
al Ambasadei Republicii Cuba la 
București s-a întîlnit cu elevi și ca
dre didactice din Școala militară de 
ofițeri activi de aviație „Aurel 
Vlaicu".

economice din
Joi dimineața a sosit in Capitală 

o delegație guvernamentală economi
că din R.S. Vietnam, condusă de to
varășul Do Muoi. membru supleant 
al Biroului Politic a] C.C. al P.C. din 
Vietnam, viceprim-ministru al gu
vernului. președintele părții viet
nameze în Comisia mixtă guver
namentală de colaborare economică 
și tehnico-științifică dintre Republica 
Socialistă România si Republica So
cialistă Vietnam, pentru a participa 
la cea de-a V-a sesiune a comisiei, 
ale cărei lucrări se vor desfășura la 
București.

R. S. Vietnam
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost întîmpinată de to
varășul Paul Niculescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. președintele părții române 
în comisie, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Tran Thuan, am
basadorul Republicii Socialiste Viet
nam la București, membri ai amba
sadei.

★
Tovarășul Paul Niculescu a oferit 

un dineu în cinstea oaspetelui.
(Agerpres)

Academician profesor PETRE CONSTANTINESCU-IASI |

DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Comitetul Central al Partidului Comunist Român anun

ță cu profundă durere Încetarea din viață a tovarășului 
Petre Constantinescu-Iași. vechi militant al mișcării re
voluționare din tara noastră, care de peste șase decenii 
a desfășurat o intensă activitate închinată slujirii înalte

lor idealuri de libertate și progres ale poporului român, 
a adus o mare contribuție la triumful ideilor socialiste, 
la instaurarea puterii populare și făurirea societății so
cialiste pe pămîntul României.

ALBA IULIA

Manifestări consacrate zilei 
de 1 decembrie

La Alba Iulia. în „cetatea istorică 
a neamului românesc'*,  aniversarea a 
59 de ani de la Marea Adunare Na
țională care a hotărît unirea Tran
silvaniei cu România a fost marcată 
printr-o largă suită de manifestări 
politice, științifice și cultural-artis- 
tice. în cadrul sesiunii de comuni
cări științifice : „Unitate, continuita
te și independență în istoria poporu
lui român", peste 80 de cadre didac
tice, cercetători, muzeografi etc. din 22 
instituții de învățămînt și de cerce
tare, din muzee, arhive și biblioteci 
din întreaga țară au susținut Circa 70 
de comunicări, în care au fost reliefate 
vechimea și originalitatea culturii 
făurite pe aceste meleaguri, continui
tatea neîntreruptă a românilor în 
vatra strămoșească, lupta dusă de 
poporul nostru pentru unitate și nea-

tirnare națională, ampla și entuziasta 
participare a maselor populare la 
realizarea prefacerilor adinei din 
Transilvania toamnei anului 1913, 
strălucit încununate de hotărîrile 
Marii Adunări Naționale de la Alba 
Iulia.

La case de cultură, cămine cultu
rale» și cluburi se organizează ex
puneri ce evocă însemnătatea zilei 
de 1 decembrie 1918 în istoria po
porului român, montaje muzical- 
literare, sub genericul : „Pe-al nostru 
steag e scris unire !“. în sala „Uni
rii" și la statuia lui Mihai Viteazul 
din Alba Iulia au loc montaje de 
cîntece și versuri „Uniți în cuget 
și-n simțiri" și, respectiv, evocarea 
istorică „Marșul Unirii". (Silviu 
Achim).

Calificarea
în pas cu exigențele producției

Cele aproape 50 de tone de uti
laje reprezentînd producția fizică 
suplimentară pe 11 luni, realizată 
de colectivul Uzinei de construcții, 
reparații utilaje și piese de schimb 
din Vatra Bornei, se concretizează 
in depășirea prevederilor la pro
ducția marfă, precum și la pro
ductivitatea muncii. Depășirea 
cu 4.4 la sută a acestui din 
urmă indicator își are explicația 
in numeroasele măsuri inițiate în 
acest an pe linia mai bunei or
ganizări a muncii și a producției, 
promovării unor metode moderne 
de lucru și a unor tehnologii de 
fabricație îmbunătățite. Acestora li 
se adaugă preocuparea constantă 
oentru calificarea lucrătorilor, pen
tru perfecționarea cunoștințelor de 
specialitate a tuturor oamenilor 
muncii de aici.

Răspunzind cerințelor mereu spo
rite de creștere a măiestriei profe

sionale. impuse de gama tot mai 
complexă a utilajelor și agregate
lor pe care colectivul dornean le 
fabrică, numai in acest an au ur
mat diferite forme de perfecțio
nare profesională un număr de 
180 t'nen strungari, frezori, rabo- 
tori etc. Totodată, ținînd seama de 
nevoile producției, de dezvoltarea 
activității uzinei, un număr de 76 
muncitori necalificați au frecven
tat cursurile de calificare pentru 
meseriile de lăcătuși, și strungari, 
urmînd ca în perspectiva imediată 
alți 50 tineri muncitori să fie cu
prinși în asemenea cursuri. Demn 
de menționat este și faptul că în 
uzină, pe baza unui program ri
guros, își efectuează practica pro
ductivă aproape 100 de elevi ai li
ceului din localitate, în timp ce 
80 de lucrători din uzină sînt în
scriși și frecventează cursurile li
ceului seral. (Gheorghe Parascan).

În Editura politică au apărut:
* * * Progresul economic în România 1877—1977.
Ovidiu Trăsnea. Doctrine politice ale capitalismului con
temporan.
Mioara.Georgescu, Rodica Georgescu. Dosarul problemei 
palestiniene.
Septimiu Chelcea, Adina Chelcea. Elemente de psihosocio
logie a muncii eficiente.
Vaida Lajos. 1907 — Marea răscoală țărănească — ecouri 
în Transilvania (în limba maghiară).
Turzai Măria. întîlnirea de la Tîrgu Mureș (în limba ma
ghiară).

S-a stins din viată academicianul 
profesor Petre Constantinescu-Iași, 
vechi militant al mișcării muncito
rești din România, personalitate de 
seamă a vieții publice din țara noas
tră, eminent om de știință.

Petre Constantinescu-Iași s-a năs
cut la 25 noiembrie 1892, într-o fa
milie modestă, de învățători. A făcut 
la Iași studii de specialitate in filo
zofie și istorie.

Petre Constantineseu-Iași face 
parte din pleiada de intelectuali 
a căror activitate s-a iden
tificat, încă din primii ani 
ai tinereții, cu mișcarea 
revoluționară, pe care au 
slujit-o cu abnegație, pa
siune și hotărire, consec
vență și nestrămutata în
credere, in întreaga lor 
viață, îmbrățișînd idealuri
le partidului clasei munci
toare. ale poporului. încă 
de pe băncile liceului, el 
s-a apropiat de cercurile 
socialiste, iar in 11)10 a in
trat in Partidul Social-De
mocrat. in secția de la Iași. 
Tn anii 1914—1916 a parti
cipat activ la acțiunile 
Partidului Social-Democrat 
și ale sindicatelor din 
România, îndreptate împo
triva războiului dezlănțuit 
de puterile imperialiste. 
Petre Constantinescu-Iași a 
ințeles necesitatea și posi
bilitatea transformării Par
tidului Socialist din Roma
nia in partid corhunist. In 
anii 1918—1921. prin artico
lele sale în presa muncito
rească, îndeosebi in ziarul 
„Socialismul". militează 
pentru transformarea Par
tidului Socialist in partid 
comunist ; pe aceeași linie 
se înscriu o serie de lu
crări ca „Uncie duce co
laborarea", „Dezvoltarea 
revoluției mondiale și tac
tica partidelor comuniste in 
lupta pentru dictatura pro
letariatului". „Cum trece 
socialismul de la știința la 
acțiune".

Membru al partidului comunist din 
1921. tovarășului Petre Constantines- 
cu-Iași i s-au încredințat de către 
partid importante misiuni, desfășu- 
rind o bogată activitate revoluționa
ră în perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, făcînd parte din con
ducerea unor organizații de masă le
gale, create și conduse de P.C.R., 
cum au fost Blocul muncitoresc-țără- 
nesc. Comitetul pentru amnistie. Co
mitetul antirăzboinic și altele.

în deceniul al patrulea a luat parte 
la constituirea Comitetului național 
antifascist în 1933 și a altor organi
zații legale de luptă împotriva peri
colului fascist.

La 6 decembrie 1935 își pune sem- 
Hăturâ;'ca președinte al Blocului de- , 
mocratic. pe istoricul acord de la Țe- 
bea — platformă de luptă împotriva 
pericolului fascist în țara noastră — 
încheiat cu Frontul Plugarilor și cu 
Partidul Socialist, acord la care au

★ ★ ★ 
aderat Madosz-ul și Frontul Studen
țesc Democratic.

Arestat, judecat și întemnițat de 
mai multe ori pentru activitatea sa 
revoluționară, petrecind mulți ani în 
închisorile de la Doftana, Miercurea 
Ciuc și Tg. Jiu, Petre Constantines
cu-Iași a înfruntat cu dîrzenie te
roarea regimului burghezo-moșie- 
resc.

Petre Constantinescu-Iași și-a con
sacrat, de asemenea, o bună parte a 
activității sale înfăptuirii liniei po

recției, avind sarcina de a reprezen
ta P.C.R., împreună cu Lucrețiu Pă- 
trășcanu, la tratativele pentru reali
zarea Blocului național democratic.

în anii de după eliberarea țării 
de sub dominația fascistă, Petre 
Constantinescu-Iași a militat cu en
tuziasm și abnegație, în funcțiile de 
răspundere ce i-au fost încredin
țate, pentru instaurarea și consoli
darea puterii populare, pentru edifi
carea cu succes a orînduirii noi, so
cialiste. A făcut parte ca ministru al 

informațiilor din guvernul 
instaurat la 6 martie 1945. 
A fost ales deputat în 1946. 
mandat care i-a fost reîn
noit. in mai multe legisla
turi.

în 1948 a ocupat funcția 
de vicepreședinte al pri
mului Prezidiu al Marii A- 
dunfiri Naționale.

Prin întreaga activitate 
desfășurată in această pe
rioadă și-a adus din plin 
contribuția la înfăptuirea 
in viață a politicii partidu
lui nostru — de dezvoltare 
economico-socială a țării și 
ridicare a nivelului dc viată 
al poporului. A militat ne
obosit pentru intărirea Par
tidului Comunist Român, a 
unității sale, a coeziunii 
întregului popor în jurul 
forței sale conducătoare.

Petre Constantinescu-Iași 
a militat cu consecvență 
pentru intărirea continuă 
a României socialiste, pen
tru independența și suve
ranitatea țării, pentru re
lații de prietenie și colabo
rare cu alte tari, bazate pe 
deplină egalitate în drep
turi, pe stimă și respect 
reciproc.

Ales membru titular al 
academiei țării noastre in 
anul 1948. Petre Constanti
nescu-Iași a desfășurat o 
neobosită activitate științi
fică. aducînd o contribuție 
dc seamă la dezvoltarea 
științei istorice, a culturii 
românești.

Meritele sale deosebite pe tărim 
social-politic au fost răsplătite cu 
inaltul titlu de „Erou al Republicii 
Socialiste România", „Erou al Muncii 
Socialiste", cu ordinul „Victoria So
cialismului" și alte înalte distincții 
âle Republicii Socialiste România.

Partidul și poporul îl vor păstra 
veșnic in memorie pe Petre Constan
tinescu-Iași ca pe un intelectual 
patriot și revoluționar înflăcărat, 
profund devotat cauzei socialismului, 
participant activ la lupta Partidului 
Comunist Român, a proletariatului și 
tuturor forțelor progresiste din 
România pentru răsturnarea re
gimului burghezo-moșieresc de ex
ploatare și asuprire, pentru instaura
re^ puterii populare, pentru edifica
rea cu succes a orînduirii noi și în
făptuirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul pa
triei noastre.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost umedă 

în Banat, Crișana, Transilvania, Mara
mureș și în nordul Moldovei, unde au 
căzut precipitații temporare, mai ales 
sub formă de ninsoare. în rest, cerul 
a fost mai mult noros și au căzut pre
cipitații cu caracter local, îndeosebi sub 
formă de ploaie. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit ; temperatura aerului

ȘTIRI SPORT3
I VE

In cadrul „Daciadei“, azi și mîine la lași

Finalele campionatului național sătesc de trintă
Finalele celei de-a IX-a ediții a 

campionatului național sătesc de 
trintă vor avea loc astăzi și mîine 
in Sala sporturilor din Iași. Orga
nizate pentru tinerii din mediul ru
ral — de către C.C. al U.T.C., cu spri
jinul C.N.E.F.S. — întrecerile s-au 
desfășurat în acest an în cadrul „Da- 
ciadei", angrenînd, în etapele de 
masă, zeci de mii de tineri săteni.

Finalele popularei competiții re
unesc 240 de concurenți (campionii

județeni) care își vor măsura forțele 
pentru titlurile de campioni naționali 
la 6 categorii de greutate. în progra
mul întrecerilor finale, organizatorii 
au inclus și citeva demonstrații ale 
unor luptători de greco-romane și 
de libere participant la Jocurile 
Olimpice de la Montreal și la Uni
versiada de la Sofia. Cu același pri
lej va avea loc și o acțiune de se
lecție pentru depistarea unor tineri 
de perspectivă în acest sport.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In orașul bolivian La Paz (si

tuat la o altitudine de peste 3 500 m) 
s-a disputat meciul retur al întîlnirii 
de baraj dintre echipele de fotbal 
ale Boliviei și Ungariei, contînd pen
tru preliminariile campionatului 
mondial. Echipa Ungariei a cîștigat 
cu scorul de 3—2 (2—1). Golurile au 
fost înscrise de Torocsik, Halasz și 
Llano (autogol), respectiv Arago- 
nes (2). Au asistat 45 000 spectatori

învingătoare în primul joc cu sco
rul de 6—0, echipa Ungariei s-a ca
lificat pentru turneul final din Ar
gentina.

la ora 14 era cuprinsă între minus 2 
grade la Toplița, Miercurea Ciuc, Ocna 
Șugatag și în mai multe localități din 
cîmpia de vest, și 13 grade la Medgi
dia. In București : Vremea a fost în
chisă, temporar a plouat slab, vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3,4 
și 5 decembrie. în țară : Vreme în ge
neral închisă, îndeosebi la începutul 
intervalului. Vor cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ninsoare în jumă
tatea de est a țării, în rest, precipitații 
izolate. Vînt moderat, cu intensificări 
locale pînă la 40 km pe oră în nordul 
și estul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și 2 grade, 
izolat mai coborîte, iar-., maximele în
tre minus 2 și plus 8 grade. Local, se 
va produce ceață cu depunere de 
chiciură. Izolat condiții de polei. In 
București : Vreme în general închisă. 
Vor cădea precipitații slabe, vînt mo
derat.

litice consecvente a P.C.R. de solida
ritate internationalist, reprezentînd 
mișcarea democratică și antifascistă 
din România Ia o serie de congrese 
și conferințe antifasciste și antirăz
boinice internaționale. S-a numărat 
printre fondatorii asociației „Amicii 
U.R.S.S.".

Un loc aparte în viața de comunist 
a Iui Petre Constantinescu-Iași l-a 
ocupat publicistica sa închinată, cu 
talent și dăruire, timp de mai multe 
decenii, propagării largi a politicii 
P.C.R., luptei partidului, triumfului 
socialismului pe pămîntul României.

în timpul dictaturii militaro-fas- 
ciste a desfășurat o activitate susți
nută pentru realizarea unității forțe
lor patriotice în lupta pentru elibe
rarea tării de sub jugul fascist. în 
1942 a făcut parte, alături de alți in
telectuali. din conducerea organiza
ției Uniunea Patrioților, iar în anul 
1944 a participat la pregătirea insu

LOTO
Ciștigurile tragerii din 25 noiembrie 

1977
Categoria a 2-a : 3,50 variante a 

48 759 lei ; categoria a 3-a : 13,75 a 
5 561 lei : categoria a 4-a : 32,00 a 
2 390 lei ; categoria a 5-a : 139,25
a 549 lei ; categoria a 6-a : 234,75 a 
326 lei ; categoria X : 1 610,50 a 100 
lei.

Report categoria 1 : 500 000 lei.

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 
COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI INVAȚAMÎNTULUI
INSTITUTUL DE ISTORIE „NICOLAE IORGA"

Pentru organizarea funeraliilor a- 
cademicianului Petre Constantinescu- 
Iași a fost constituită o comisie for
mată din tovarășii Leonte Răutu, 
Constantin Pîrvulescu, Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de stu
dii istorice și social politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Cristofor Si- 
mionescu, vicepreședinte al Acade

miei Republicii Socialiste România, 
și Ștefan Ștefănescu, directorul In
stitutului de istoria „Nicolae Iorga".

Comisia pentru organizarea fune
raliilor academicianului Petre Con
stantinescu-Iași comunică:

Sicriul cu corpul defunctului va fi 
depus în aula Universității din Bucu
rești.

★
Accesul publicului Va fi permis 

simbătă, 3 decembrie, între orele 
9 și 11.

Mitingul de doliu va avea loc la 
3 decembrie, ora 12, iar înhumarea 
în aceeași zi la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului șl 
a patriei, pentru socialism.

BOX; România
LONDRA 1 (Agerpres). — La Li

verpool s-a desfășurat intîlnirea 
amicală de box dintre selecționatele 
României și Angliei. Au avut loc 
meciuri la zece dintre categorii (a 
fost exceptată categoria muscă), in 
schimb, la cea ușoară s-au disputat 
două partide. Formația română, din 
rindurile căreia au făcut parte zece 
campioni naționali — 1977, a obținut 
o victorie categorică, cu scorul de 
10—1 puncte.

Iată rezultatele înregistrate în cele 
11 meciuri : categ. semimuscă : Re
mus Cozma învinge la puncte pe 
P. Fletcher ; categ. cocoș : Teodor 
Dinu întrece la puncte pe G. Nic
kels ; categ. pană : Gheorghe Cio
chină dispune la puncte de A. O-

— Anglia 10-1
wens ; categ. semiușoară : Ilie Dra- 
gomir pierde la puncte în fața lui 
G. Gilbody ; categ. ușoară : Calistrat 
Cuțov învinge prin abandon în re
priza a IH-a pe C. Sanigar ; Carol 
Hajnal întrece la puncte pe 
W. Green ; categ. semimijlocie”: Cor
nel Hoduț cîștigă prin abandon in 
repriza a 11-a la G. Walker ; categ. 
mijlociemică : Ion Miron învinge 
prin abandon in prima repriză pe 
K. Wiliams ; categ. mijlocie : Al. 
Năstac întrece la puncte pe D. Par
kes ; categ. semigrea : Ion Gybrffi 
dispune la puncte de R. Christie ; 
categ. grea : Mircea Simon cîștigă 
prin K.O. tehnic in repriza a Il-a la 
A. Palmer.

Meciuri internaționale ale handbaliștilor noștri
La Copenhaga s-a desfășurat cel 

de-al doilea meci amical dintre echi
pele masculine de handbal ale Dane
marcei și României. La capătul unui 
joc echilibrat, la care au asistat pes
te 2 500 spectatori, gazdele au obținut 
o victorie la limită, cu scorul de 20-19 
(13-11).

In primul meci, disputat la Herning. 
scorul fusese egal : 17-17.

★
în ziua a doua a turneului interna

țional masculin de handbal de la Tbi
lisi, o selecționată a României a în

trecut cu scorul de 24—18 (14-6) echi
pa de tineret a U.R.S.S. Cel mai bun 
jucător al formației române a fost 
Ștefan Birtalan. care a înscris 11 go
luri.

într-un alt joc, reprezentativa Iu
goslaviei a învins cu scorul de 26—19 
(12-11) formația R.D. Germane. în a- 
peastă partidă, cunoscutul handbalist 
iugoslav II. Horvat, care a împlinit 
30 de ani. a înscris ceJ de-al 600-lea 
gol din activitatea sa în echipa națio
nală.

Pînă în prezent se cunosc 14 din
tre cele 16 echipe participante la tur
neul final al „Cupei Mondiale". 
Acestea sint : R. F. Germania, Ar
gentina, Brazilia, Peru, Scoția, Mexic, 
Olanda, Polonia, Austria. Suedia, 
Franța, Iran, Spania și Ungaria.

Ultimele două finaliste vor fi de
semnate după disputarea meciurilor 
Italia — Luxemburg și Tunisia — 
Republica Arabă Egipt.

• în localitatea spaniolă Elche s-a 
jucat meciul dintre selecționatele 
Spaniei și Iugoslaviei, contînd pentru 
campionatul european de fotbal re
zervat echipelor de tineret. Gazdele 
au cîștigat cu scorul de 1—0 (1—0). 
prin golul înscris în minutul 44 de 
Gordillo.

Pentru faza finală a competiției 
s-a calificat echipa Iugoslaviei.

• în urma rezultatelor înregistrate
în ultimele turnee internaționale de 
tenis, în clasamentul „Marelui Pre
miu — F.I.L.T." continuă să conducă 
Guillermo Vilas (Argentina), cu 1947 
puncte (virtual cîștigător al trofeu
lui), urmat de Brian Gottfried 
(S.U.A.) — 1548 puncte, Bjorn Borg 
(Suedia) — 1210 puncte, Manuel
Orantes (Spania) — 870 puncte, Râul 
Ramirez (Mexic) — 754 puncte, Eddie 
Dibbs (S.U.A) — 753 puncte, Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 722 puncte, Ha
rold Solomon (S.U.A.) — 624 puncte, 
Roscoe Tanner (S.U.A.) — 579 puncte, 
Phil Dent (Australia) — 551 puncte, 
Wojtek Fibak (Polonia) — 549
puncte etc.

După cum se știe, primii opt cla
sați vor participa la „Turneul cam
pionilor", programat la începutul 
anului viitor la New York.

)

„DIE WELT*'

C/7 de „inteligenți" sint robotii?
Ziarul vest-german „DIE WELT" se ocupă de perspectivele folosirii 

roboților pentru efectuarea anumitor operațiuni in procesele de pro- 
ducție-industrială, intr-un amplu articol, din care redăm :

„în prezent — scrie ziarul — nu
mărul roboților industriali în func
țiune este evaluat pe scară mon
dială la 4 000—5 000. Nu există nici 
o îndoială că robotii sint în ofen
sivă, dar introducerea lor în viața 
de zi cu zi a industriei nu are ni
mic dramatic. Roboții la care ne 
referim nu sînt oameni artificiali, 
ci „un nou mijloc suplimentar de 
raționalizare și automatizare" a 
producției, cum s-a exprimat pro
fesorul Hans-Jiirgen Warnecke de 
la Universitatea din Stuttgart.

Potrivit unui studiu efectuat de 
cercetătorii americani Frost și Sul
livan, cifra de afaceri a „industriei 
de roboti" este evaluată la 70 mi
lioane de mărci vest-germane a- 
nual. Tn 1980, se va ajunge însă la 
un miliard de mărci, iar pentru 
1985, cei doi americani prevăd 
creșterea cifrei de afaceri pină Ia 
o valoare de 1,7 miliarde mărci.

Prof. Warnecke consideră însă 
această prognoză exagerată și în
cearcă să tempereze euforia, care 
se observă cîteodată în legătură cu

perspectivele folosirii roboților. In
dustria de roboți poate aduce o 
contribuție la automatizarea pro
ceselor de producție ; ea nu con
stituie însă o soluție atotcuprinză
toare. într-un studiu prezentat re
cent, Warnecke risipește părerile 
greșite .referitoare la roboți. El 
consideră de-a dreptul absurdă o- 
pinia că un robot ar putea, de pil
dă, să treacă cu succes examenul 
de șofer și evident să conducă un 
automobil sau că noțiunea de ro
bot-industrial se referă la mașini 
cu calități similare omului.

Roboții din prima generație, rea
lizați și folosiți în anii ’60 in Ja
ponia și S.U.A. și zece ani mai tîr- 
ziu. în Europa, sînt „orbi", „surzi" 
și „insensibili". în prezent s-a tre
cut la dezvoltarea generației a do
ua. Noile mașini sînt prevăzute cu 
un sistem de percepție și senzorial 
adaptat sarcinilor unei anume ac
tivități. Cu toate acestea, limitele 
roboților din prima generație nu 
sint cu mult depășite. Se pun spe
ranțe mai mari în cea de-a treia

generație, la care funcțiile senzori
ale vor fi mai bine dezvoltate și 
care vor dispune de un anumit 
grad de inteligență, situindu-se 
astfel deasupra stării de mașini 
neînsuflețite. Această treaptă de 
dezvoltare nu va fi atinsă, după 
părerea profesorului Warnecke, 
înainte de 1985".

„Die Welt" citează în continuare 
date din experiența unor între
prinderi in care sînt folosiți robo
ții. în industria de automobile — 
scrie ziarul — robotii au fost in
troduși pentru efectuarea operațiu
nilor de lăcuire, avind în vedere 
că suprafața de aplicare cu vopsea 
la un produs final din acest sector 
ajunge pînă la 100 de metri pă- 
trați. Si alte ramuri industriale au 
introdus roboți pentru acoperirea 
cu un strat protector a obiectelor 
sanitare sau a aparatelor de tiz 
casnic produse. Chiar și obiectele 
casabile pot fi manipulate de ro
boți, mai ales în industria sticlei, 
la locurile cu temperaturi ridicate 
și mult praf.

în ciuda utilității roboților, o- 
mul rămine însă, în continuare, de 
neînlocuit — conchide ziarul.

Excursii peste hotare 
pentru turiști aflați 

în stațiunile 
balneoclimaterice

Oficiile județene de turism or
ganizează excursii peste hotare 
pentru cei ce se află în prezent 
în stațiunile balneoclimaterice. 
Astfel, pentru turiștii aflați in 
stațiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Timiș, Cheia, Slănic-Pra- 
hova, Pucioasa, se organizează 
vizitarea localității Ruse (R. P. 
Bulgaria). La excursiile în R. P. 
Ungară — (Debrețin, Szeghed 
sau Budapesta) pot participa cei 
ce se află în stațiunile Felix, 
1 Mai, Buziaș. Turiștilor aflați 
oentru cură balneară în stațiu
nile Eforie Nord, Neptun și 
Mangalia li se oferă posibilita
tea de a vizita orașul Varna de 
pe litoralifl bulgăresc al Mării 
Negre.

Prețul excursiei cuprinde 
servicii de transport, masă, 
ghid, bani de buzunar ș.a. asi- 
gurindu-se vizitarea principale
lor obiective turistice. Turiștii 
pot beneficia și de o adeverință 
pentru schimb valutar în limita 
sumei de 250 lei. înscrieri și in
formații suplimentare, la agen
țiile și filialele oficiilor jude
țene de turism, precum și la 
O.N.T. Litoral (in stațiunile res
pective).

• MĂSURI ÎMPO
TRIVA POLUĂRII. La Hel' 
sinki, în 1974, Mării Baltice, una 
din cele mai poluate mări aJe 
lumii, i s-a acordat o atenție 
deosebită, fiind luate o serie de 
măsuri de protejare a ei. La 
trei ani după inițierea respecti
velor măsuri, țările riverane 
(Danemarca, R. F. Germania, 
R.D. GermarTă. U.R.S.S.. Suedia, 
Polonia, Finlanda) se pot mîn- 
dri cu primele succese. După 
cum s-a subliniat într-un semi
nar pe această temă ținut la 
Kiel. în R.F.G., „colaborarea ce
lor șapte țări în scopul comba
terii poluării Mării Baltice este 
încurajatoare". Această mare a 
devenit, intr-adevăr, mai cura
tă. în primul rînd. concentra
ția atit de periculoasă de mercur 
a scăzut simțitor, o ameliorare 
se poate constata și în ce pri
vește conținutul de DDT. In 
paralel cu această acțiune de la

Kiel, nave ale celor șapte state 
riverane, dotate cu aparatură 
științifică, au efectuat cercetări 
și măsurători privind poluarea 
apelor în largul Mării Baltice.

• COLUMB AVEA 
DREPTATE. Cristofor Co- 
lumb, denumindu-i pe locuito
rii „Lumii Noi", de el descope
rite, indieni, nu greșea de loc. 
Cercetătorul american Joseph 
Mahan susține că anumite tri
buri de indieni din Oklahoma 
se trag din populații ce trăiau, 
în urmă cu peste cinci milenii, 
pe malurile Indusului. Cercetă
rile efectuate în cele două re
giuni ale globului atit de de
părtate între ele au relevat, sus
ține omul de știință american, 
frapante asemănări în onomas
tică, in fizionomie, ca și în do
meniul olăritului, vestimenta
ției, credințelor religioase — 
toate acestea venind în spriji

nul ipotezei originii îbr comu
ne. J. Mahan este de părere că 
străvechile populații din valea 
Indusului, adevărați „oameni ai 
mării", ar fi descoperit drumul 
pe mare spre sud-estul Ameri- 
cii de Nord.

• VIAJA S-A NĂS
CUT IN ARGILĂ... o™*  
echipe de cercetători americani 
au ajuns in mod independent la 
aceeași concluzie : viața pe Ter
ra s-a născut în argilă. Chimis
tul J. Lanless și echipa sa au 
reprodus în condiții de labora
tor mecanismul formării mole
culelor simple ce compun celu
le vii. O altă echipă a desco
perit în Africa de Sud aproxi
mativ 200 de celule fosile, re
marcabil conservate, care datea
ză de 3,4 miliarde de ani. Ci
teva din aceste celule au fost 
fixate în roci în momentul cînd 
s-a produs diviziunea celulară.

Potrivit cercetătorilor amintiți 
viata ar fi apărut cu puțin pes
te un miliard de anf după for
marea Pâmintului.

• MIRESME ÎMPO
TRIVA BOLILOR. Mirosui 
florilor poate fi un mijloc efi
cient de tratare a anumitor boli, 
ca, de pildă, astmul bronhial sau 
boli ale sistemului nervos cen
tral. Această descoperire au fă
cut-o oameni de știință din 
R.S.S. Tadjikă. De altfel, în ca
pitala republicii central-asiatice, 
Dușanbe, funcționează un spital 
a cărui înfățișare amintește mai 
degrabă de o seră. Nu mai tre
buie. desigur, precizat că prin
cipala medicație o constituie 
miresmele diferitelor plante cul
tivate m sera-spital.

• URBANISTICĂ Șl 
PSIHOLOGIE. L*  0 con
cluzie interesantă a ajuns so
ciologul american Edward Wyn
ne, de la Universitatea Illinois, 
studiind comparativ copiii cres
cuți în „inima" marilor orașe și 
copiii crescuți în atmosfera li
niștită, ferită a cartierelor rezi
dențiale mărginașe. Aceștia din 
urmă s-au dovedit a avea mai 
puțin spirit de inițiativă, putere 
de decizie decît cei din prima 
categorie, pe care aglomerația, 
agitația centrelor orașelor îi 
pun față în față cu mereu alte 
situații, ceea ce îi face mai în- 
treprinzătpri, independenți, cu o 
experiență emoțională mai bo
gată și cu capacitatea de-a se in

tegra, ulterior, mai ușor în lu
mea adulților.

• MĂR PITIC. Savanți 
sovietici au creat prin selecție 
un măr pitic cu înălțimea de un 
metru și diametrul trunchiului 
de 1,5 cm, care poate fi tăiat 
după recoltarea fructelor, apoi 
îngropat pentru a constitui un 
îngrășămînt natural. Acești meri 
înfloresc la vîrsta de doi an, și 
dau 11—13 mere fiecare. La un 
hectar pot crește 60 000 de ase
menea arbori, care oferă o re
coltă mai bogată decît un hec
tar plantat cu meri obișnuiți.

• HOTELURI PLUTI
TOARE. Un șantier naval da
nez din Elsinor s-a lansat în
tr-o nouă activitate : construi
rea de hoteluri plutitoare. Na
vele cu fundul plat pot găzdui 
de la 124 la 432 de persoane în

tr-un cadru ce conține toate e- 
lementele unui hotel clasic pe 
uscat. Hotelurile plutitoare sînt 
destinate țărilor din Orientul 
Mijlociu, unde turismul se dez
voltă într-un ritm mai accele
rat decît construcția de hoteluri 
clasice.

• O NAVĂ DE ACUM 
ȘASE SECOLE. Din nisipul 
Balticei a fost adusă la supra
față o navă a Evului Mediu care 
se află în prezent la muzeul 
maritim polonez din Gdansk. 
Autoritățile portuare din 
Gdansk au reușit să recupereze 
nu numai nava, ci și încărcă
tura ei, în cea mai mare parte 
minereu de fier provenind din 
sudul Poloniei. Vasul descope
rit oferă un excelent material 
de studiu pentru condițiile în 
care se desfășura navigația în 
jurul anilor 1 400.

• ȘA PNEUMATICA 
PENTRU BICICLETE. ° 
societate franceză a construit o 
nouă șa pentru biciclete care 
este umflată cu aer, Migurind 
astfel un grad mai înaltUde co
moditate. Noua șa este destina
tă, în special, curselor cicliste 
de lungă durată.

• O NOUĂ SURSĂ 
DE HRANĂ. Analizele și 
experiențele au demonstrat că 
semințele unei specii de știr 
roșu (Amaranthus edulis), cul
tivat în America de Sud, sînt 
foarte bune pentru a fi consu
mate ca aliment, înlocuind cu 
succes griul și porumbul. La a- 
ceastă plantă se pot folosi pen
tru consum și frunzele. Revista 
,.Ceres", care publică știrea, re
levă că planta este puțin pre
tențioasă și propice zonelor cu 
ploi puține.
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O inițiativă de larg ecou a României
la actuala sesiune a O.N.U.

Proclamarea unui „An internațional 
al tineretului”

Proiect de rezoluție căruia i s-au alăturat în calitate de coautori 
34 de delegații

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — In Comitetul pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale au început dezba
terile asupra punctului inițiat de România la O.N.U. privind tineretul.

Reprezentantul român, Romulus 
Neagu, a evidențiat importanța anga
jării plenare a tinerei generații la 
înfăptuirea strategiilor naționale de 
dezvoltare, la intensificarea colabo
rării internaționale, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte. După 
ce a prezentat preocuparea țării 
noastre pentru pregătirea tinerei ge
nerații, reprezentantul român a sub
liniat rolul care revine O.N.U. de 
sprijinire a eforturilor, îndeosebi în 
țările în curs de dezvoltare, în ceea 
ce privește formarea de cadre, folo
sirea resurselor pe care le reprezintă 
tînăra generație.

în context, el a susținut inițiativa 
țării noastre la actuala sesiune de a 
se proclama un „An internațional al 
tineretului", care să contribuie la 
mobilizarea mai activă a eforturilor 
tinerei generații pe plan local, na
țional, regional și internațional la 
dezvoltarea națională.

Vorbind în numele a 34 de dele
gații care s-au alăturat în calitate de 
coautori la un proiect de rezoluție 
pe această temă, reprezentantul ro
mân a relevat și măsurile ce trebuie 
întreprinse și care fac obiectul părții 
operative a documentului : statele 
membre ale O.N.U. să comunice 
pină la 1 iulie 1978 punctele lor de 
vedere, precum și propunerile și ob
servațiile lor în legătură cu procla
marea unui asemenea an ; pe aceas
tă bază, secretarul general să pre
zinte la sesiunea următoare un ra
port care să cuprindă acțiunile ce 
ar trebui să fie întreprinse în cadrul 
„Anului internațional" ; la cea de-a 
33-a sesiune a Adunării Generale să 
se includă pe ordinea de zi un punct 
special privind tineretul, care să se 
bucure de cea mai înaltă prioritate, 
acordîndu-se atenția cuvenită ideii 
proclamării la sesiune a „Anului in

Grevă generală în Franța
PARIS 1 (Agerpres). — Sute de 

mii de oameni ai muncii din Franța 
au încetat joi lucrul în principalele 
ramuri de activitate economică, în 
învățămînt și servicii publice.

La Paris și în alte orașe munci
torii au participat la demonstrații, în 
cursul cărora și-au exprimat hotărî- 
rea de a lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor lor. împotriva șoma
jului și a sacrificiilor impuse mase
lor largi populare in cadrul aplică
rii „programului de austeritate" al 
guvernului, împotriva concedierilor 
in masă.

Plenara C. C. al P. M. S. U.
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc, sub președin
ția lui Jânos Kâdăr, prim-secretaf 
al C.C. al P.M.S.U., plenara Comite
tului Central al P.M.S.U. Plenara a 
dezbătut și aprobat un raport pri
vind îndeplinirea planului economic 
pe anul 1977 și directivele privind 
planul economic și bugetul de stat 
al R.P.U. pe anul X978.

Plenara C. C.
al P.C. din Cehoslovacia

PRAG A 1 (Agerpres). — La 1 de
cembrie, la Praga au avut loc, 
sub președinția tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., lucrările plenarei C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care a examinat 
raportul Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia privind dezvoltarea 
economiei naționale a țării în anul 
1978. în anul viitor — se subliniază 
în raport — urmează să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării energe
ticii, surselor proprii de combustibil, 
perfecționării întregului ansamblu al 
economiei țării.

R. S. F. IUGOSLAVIA : SlITlboluri VH 
ale prefacerilor socialiste
Poate că nicăieri nu ți se relevă 

mai pregnant dinamismul transfor
mărilor ce au înnoit din temelii în
fățișarea așezărilor iugoslave in 
anii făuririi noii orînduiri decît 
în zonele ținute cîndva de vechile 
regimuri într-o stare de cruntă 
înapoiere economică și socială. In 
cursul unor recente călătorii prin 
țara vecină și prietenă mi s-a ofe
rit prilejul să văd și, totodată, să 
înțeleg resorturile profunde ale 
schimbărilor structurale ce au insu
flat o viață nouă unor ținuturi care 
păreau hărăzite pe vecie unei 
stagnări fără leac. Mărturiile le-am 
cules cu deosebire din două auten
tice orașe-etalon : Titograd și Priș- 
tina. Iar numitorul comun al spec
taculoasei lor deveniri sub zodia 
fecundă a socialismului, al „ridică
rii lor la putere", cum s-a exprimat 
printr-o metaforă de deosebită 
plasticitate un poet muntenegrean, 
poartă un nume lapidar : industria
lizarea.

...O tălăzuire de munți pleșuvi de 
o cumplită ariditate, o întindere 
bolovănoasă atît de apropiată de 
cer și, în același timp, de temeliile 
adînci ale lumii, încît întreg peisa
jul pare desprins dintr-o fotografie 
lunară. Acesta e Muntenegrul. Ui
mirea începe de acolo de unde îți 
dai seama că între aceste crenele 
cenușii scrijelite în piatră dură 
omulrnu numai că a înfruntat cu 
capur sus grelele năpaste ale climei 
sălbatice și asprele vicisitudini ale 
istoriei, dar a și făurit și edificat. 
A făurit o istorie proprie de un rar 
dramatism, cu izbucniri de lumini 
și flăcări ce scînteiază pe cele mai 
înalte piscuri ale lanțurilor de 
munți din jur. A edificat în anii 
socialismului un șir de edificii in
dustriale ce tind să confere Mun- 
tenegrului o nouă fizionomie în an
samblul Iugoslaviei zilelor noastre.

Titogradul, capitala Republicii 
Socialiste Muntenegru, reprezintă 
cea mai sugestivă întruchipare a 

ternațional al tineretului" ; pentru 
sesiunea din 1978, secretarul general 
să pregătească o sinteză a activități
lor O.N.U. care să permită concluzii 
pentru măsuri de viitor.

La aceeași ședință, reprezentantul 
secretarului general al O.N.U. a pre
zentat patru rapoarte privind tine
retul, ca urmare a hotărîrilor adop
tate anterior la O.N.U. în urma de
clarației proclamate la inițiativa țării 
noastre, în 1965. El a arătat, în con-; 
tinuare, că această declarație for
mează în fapt baza tuturor acțiuni
lor ulterioare care s-au întreprins la 
O.N.U. în domeniul tineretului.

Au mai luat cuvîntul și au spriji
nit inițiativa României reprezentan
ții Italiei și Egiptului.

REUNIUNEA F. A. O.

Intensificarea cooperării intre țările in curs de dezvoltare 
in scopul modernizării agriculturii

Adoptarea unul proiect de
ROMA 1 (Agerpres). — Cea de-a 

XlX-a sesiune a Conferinței gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) și-a continuat lucrările in 
plenară, adoptînd o serie de rezo
luții, care fac parte integrantă din 
eforturile consacrate instaurării unei 
noi ordini economice internaționale 
în lume.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre a subliniat rolul deose
bit pe care cooperarea dintre țările 
în curs de dezvoltare poate și tre
buie să îl aibă in sprijinirea efor
turilor pe care fiecare din aceste țări 
le depune pentru realizarea unei a- 
griculturi moderne. Vorbitorul a ex
pus, în final, proiectul de rezoluție 
elaborat de delegația română, în le-

Sarcini actuale ale luptei pentru reuniîicarea 
independentă și pașnică a Coreei

O cuvîntare a tovarășului Kim Ir Sen
PHENIAN 1 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc o intîlnire a ca
drelor din aparatul politic al Arma
tei populare coreene, la care a parti
cipat Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R. P. D. Coreene.

Expunînd liniile politicii interne și 
externe a R. P. D. Coreene în actuala 
etapă de luptă pentru reunificarea 
independentă și pașnică a patriei și 
sarcinile care revin activiștilor pen
tru întărirea muncii politice, pre

„Un amestec flagrant al N.A.T.O. In treburile 
țărilor vest-europene"

Ziarul „L’Humanite" despre declarațiile comandantului-șei 
al tortelor nord-atlantice din Europa

PARIS 1 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul lucrărilor Adună
rii Uniunii Europei occidentale, care 
se desfășoară la Paris, generalul 
A. Haig, comandantul-șef al forțe
lor N.A.T.O. în Europa, și-a expri
mat „îngrijorarea" în legătură cu 
consecințele pe care le-ar putea a- 
vea pe plan militar pentru Alianța 
Atlantică prezența unor miniștri 
„marxiști" în guvernele din Europa 
occidentală. El a insistat asupra „co
eziunii necesare" a Alianței Atlan
tice și a „solidarității occidentale", 
declarînd belicos că bomba cu neu
troni ar consolida „forța de descu
rajare" a Alianței.

Ziarul „L’Humanită" a calificat ca 
„scandaloasă și absolut inadmisibilă"

acestei superbe opere de revitali- 
zare a unei regiuni atît de orop
site de trecut. Așezat în unicul șes 
al republicii — cimpia Zeta — pe 
vechile temelii ale anticului Bip- 
ziminium și ale medievalei Podgo
rica, Titogradul contemporan și-a 
desfășurat larg aripile arhitecturii 
moderne la confluența rîurilor Rîb- 
nica și Moraca. Ansamblurile urba
nistice suple și, totodată, impună
toare — în mijlocul cărora se con
turează liniile de o inedită frumu
sețe ale hotelului „Podgorica" — 
conferă orașului un suflu de lumi
noasă plenitudine creatoare. E sem
nificativ faptul că, față de cei nu-

Note de călătorie

mai 1 300 de meseriași, cît număra 
Muntenegrul antebelic, în prezent 
numai în Titograd se găsesc cîteva 
zeci de mii de muncitori indus
triali.

Am vizitat una din cele mai noi 
construcții industriale ale noului 
Muntenegru — Combinatul de alu
miniu din Titograd. înălțarea lui 
s-a desfășurat într-un timp record: 
a început în 1969, iar fabrica de 
anozi a și început să producă in 
1971, an în care s-a dat în func
țiune și secția de electroliză. Din 
anul 1973, marea întreprindere, 
care a adus cu ea însemnele expre
sive ale industriei moderne pe vas
ta mare de piatră muntenegreană, 
produce din plin.

Una dintre problemele fundamen
tale cu care am fost confruntați — 
sublinia unul dintre conducătorii 
tehnici ai combinatului, inginerul 
Miroslav Iakovlevici — a consti
tuit-o pregătirea cadrelor. Aș vrea 
să mă folosesc de această întîlnire 
cu un ziarist din România socia
listă prietenă ca să-mi exprim în
treaga gratitudine față de tovarășii

APEI AL P. C. DIN SPANIA
în sprijinul acordurilor 

economice de la Moncloa
MADRID 1 (Agerpres). — Partidul 

Comunist din Spania a lansat un 
apel oamenilor muncii spanioli de a 
sprijini acordurile economice de la 
Moncloa, care reprezintă „singurul 
mijloc de a soluționa criza economică 
și de a consolida democrația" în 
Spania.

Declarația publicată la încheierea 
reuniunii Comitetului Executiv al 
partidului subliniază că transpunerea 
în fapt a „pactului de la Moncloa" 
trebuie să fie privită ca un „stindard 
al democrației în această perioadă de 
tranziție", pentru a contracara ma
nevrele forțelor economice și politice 
cele mai retrograde, vizînd golirea 
acordurilor de la Moncloa de conți
nutul lor, cu scopul de a le face 
irealizabile.

Partidul Comunist din Spania de
nunță, pe de altă parte, interpretarea 
unilaterală a „pactului de la Mon
cloa" de către guvern și cere, încă 
o dată, crearea unor organisme con
sultative cu caracter politic, tehnic și 
sindical, care să participe la inter
pretarea și aplicarea acordurilor. 
Totodată, P. C. din Spania cere or
ganizarea de urgență a alegerilor 
sindicale în țară.

rezoluțle inițiat de România
gătură cu problema cooperării între 
țările în curs de dezvoltare, docu
ment care s-a bucurat de un inte
res deosebit, relevat, între altele, prin 
numărul mare de țări care s-au ală
turat în calitate de coautori Ia pro
iectul de rezoluție menționat și, în
deosebi, prin faptul că acesta a fost 
adoptat in unanimitate de către ple
nara conferinței.

Rezoluția prevede o serie de mă
suri concrete vizind intensificarea 
acțiunilor de cooperare — organiza
rea de reuniuni interguvernamenta- 
le destinate identificării unor posi
bilități de cooperare, adoptarea de 
către F.A.O. a unor măsuri care să 
ducă la folosirea posibilităților și ex
perienței de care dispun unele țări 
in curs de dezvoltare.

ședintele Kim Ir Sen a arătat că în 
fața Partidului Muncii din Coreea și 
a poporului coreean se află trei o- 
biective majore : întărirea societății 
socialiste în partea de nord a țării, 
prin accelerarea construcției socialis
te ; sprijinirea activă a luptei po
porului din Coreea de sud pentru 
democratizarea societății sud-core- 
ene ; întărirea solidarității. cu țările 
socialiste și cu țările nealiniate din 
întreaga lume.

intervenția generalului Haig. Decla
rațiile sale — relevă ziarul — re
prezintă un amestec flagrant în tre
burile țărilor vest-europene, în mod 
particular ale Franței. Generalul 
Haig — declară „L’Humanite" — nu 
are dreptul „să vorbească în nume
le nostru și nici să dea Franței vreun 
fel de ordine politice sau militare. 
Independența națională a Franței 
este din nou amenințată de un con
ducător militar american, care gîn- 
dește, probabil, că are de-a face cu 
o țară învinsă". „L’Humanite" chea
mă pe toți democrații și patrioții din 
Franța să protesteze împotriva ati
tudinii arogante a generalului ameri
can.

noștri de la combinatul din Slatina, 
care au asigurat, în mod colegial și 
dezinteresat, pregătirea practică a 
unor echipe de tehnicieni și ingi
neri de la noi, echipe cu care am 
și pornit la realizarea primelor șar
je de aluminiu. E un exemplu 
grăitor al unei prietenii și colaborări 
sincere și profunde, ce se înscrie 
organic în contextul relațiilor de 
cooperare frățească dintre țările, 
noastre, relații la temelia cărora se 
află documentele de deosebită im
portanță semnate de conducătorii 
partidelor și popoarelor noastre, to
varășii Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu.

...La Priștina, capitala Provinciei 
Autonome Kosovo, răspîntia dintre 
trecut și prezent se desemnează cu 
și mai elocventă acuitate : alături 
de vechile aglomerări de case mici, 
purtînd încă amprenta unui trecut 
de întuneric și opresiune, se înalță 
noile cartiere care, prin îmbinarea 
formelor ornamentale tradiționale 
cu cea mai modernă funcționalitate, 
reliefează la modul aproape sim
bolic tranziția așezării spre un nou 
tip de civilizație — civilizația socia
listă. Ni s-a relatat, în acest con
text urbanistic, un fapt edificator 
pentru elanul constructiv ce carac
terizează dezvoltarea orașului și a 
provinciei în anii noii orînduiri : din 
cele 200 000 de locuințe ce există in 
Kosovo în prezent aproape trei 
sferturi s-au ridicat după război. Și 
încă o cifră cu o mare forță expre
sivă : imediat după eliberare, în 
Kosovo se aflau doar 21 de medici 
și un singur stomatolog ; astăzi, în
grijirea medicală a populației se 
acordă în șase spitale și nouă cli
nici universitare — căci în cadrul 
Universității din Pristina, cea mai 
tînără universitate a țării, funcțio
nează și o prestigioasă facultate de 
medicină — iar în cuprinsul provin
ciei își desfășoară activitatea nu 
mai puțin de șase sute de medici 
și 110 stomatologi. Și, fiindcă am

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII democrate 
POPULARE LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos

VIENTIANE
Cu ocazia celei de-a doua aniversări a proclamării Republicii Democrate 

Populare Laos, în numele Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Guvernului Republicii Democrate Populare Laos șl întregului popor frate 
laoțian un cald salut de solidaritate și cele mai sincere felicitări.

Poporul român, care s-a aflat alături de poporul laoțian în lupta sa 
eroică. îndelungată pentru libertate și independență, împotriva forțelor 
imperialiste și reacțiunii interne, a salutat cu deosebită satisfacție, acum doi 
ani, proclamarea Republicii Democrate Populare Laos.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu simpatie eforturile 
harnicului popor laoțian consacrate dezvoltării multilaterale a patriei sale 
și se bucură sincer de succesele pe care le obține, sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar, în edificarea noii orînduiri sociale pe pămîntul Laosului 
independent.

Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie, solidaritate 
militantă și cooperare statornicite între partidele și țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare rodnică și în viitor, în spiritul Declarației comune 
româno-laoțiene, spre binele popoarelor român și laoțian, în interesul unității 
tuturor forțelor democrate, progresiste și antiimperialiste, cauzei socialismului 
și păcii în lume.

De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, vă adresăm, dragi tovarăși, 
urări de sănătate deplină, iar poporului laoțian prieten succese tot mai mari 
în înfăptuirea idealurilor sale naționale și sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La 2 decembrie se împlinesc doi 
ani de la abolirea monarhiei și pro
clamarea Republicii Democrate 
Populare Laos — eveniment care 
deschide o pagină nouă în istoria 
tării, a luptelor pline de sacrificii 
duse de poporul laoțian împotriva 
dominației imperialiste și reacțiu- 
nii interne, pentru dreptul de a se 
dezvolta liber, de a fi stăpîn pe 
destinele sale.

Hotărirea in acest sens a Con
gresului național al reprezentanți
lor poporului din Laos s-a înscris 
ca o finalizare logică a eforturilor 
forțelor înaintate ale poporului 
laoțian, sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar, pentru în
făptuirea năzuințelor naționale ale 
întregului popor laoțian de edifi
care a unei noi societăți, bazate pe 
justiție și egalitate, a unui Laos 
pașnic,unificat, independent, demo
cratic și prosper.

Pășind într-o nouă eră, poporul 
laoțian, eliberat de dominația 
străină își consacră eforturile 
telurilor lichidării urmărilor ex
ploatării colonialiste, consolidării 
independenței naționale, dezvoltă
rii economice a patriei, făuririi 
noii orînduiri sociale. Astfel, au 
fost înregistrate succese de sea
mă în dezvoltarea economiei și în
făptuirea unor importante prefaceri 
sociale. Ceea ce n-a fost deloc ușor, 
finind seama de distrugerile pro
vocate de război și de dominația 
străină. Totul a trebuit luat de la 
început. S-a trecut imediat la tra
ducerea în viață a amplului program 
de refacere a țării, inițiat de Parti
dul Popular Revoluționar. Produc
ția a fost reluată in cea mai mare 
parte a unităților productive din

Guvernul tailandez va promova relații de cooperare 

cu toate țările vecine
BANGKOK 1 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută în fața noii Adunări 
Legislative Naționale, primul mi
nistru tailandez, Kriangsak Chama- 
nand, a spus că guvernul Tailandei 
va duce o politică externă indepen
dentă și va promova raporturi prie
tenești și relații J economice și co
merciale cu toate țările. Guvernul 
tailandez, a menționat el, va promo
va relații prietenești, de cooperare 

Combinatul de aluminiu de la Titograd — unul din impunătoarele și 
modernele edificii industriale ridicate pe meleaguri condamnate odinioară 

la stagnare

amintit de Universitatea din Priști
na, merită să relevăm faptul că, in 
cele nouă facultăți ale sale, urmea
ză cursurile învățămîntului superior 
un număr impresionant de stu- 
denți : peste 20 000.

Fără îndoială că șl aici cheia re
zolvării marilor probleme econo
mice și sociale a fost făurirea unei 
puternice baze industriale. Pornin- 
du-se de la constatarea că avuțiile 
solului și subsolului provinciei pot 
fi utilizate cu cel mai înalt randa
ment la fața locului, precum și de 
la principiul unei judicioase repar
tizări teritoriale a forțelor de pro
ducție, s-au ridicat un șir de între
prinderi moderne, dintre care cea 
mai cunoscută — nu numai în cu
prinsul hotarelor Iugoslaviei — este 
combinatul minier, energetic și 
chimic „Kosovo".

între numeroasele unități ce alcă
tuiesc combinatul — unități in 
care lucrează peste 8 000 de oameni 
— un loc aparte il ocupă uzina de 
îngrășăminte azotoase. Străbătînd 
vastul peisaj de uriașe retorte in 
care se elaborează „hrana artifi

tară, înălțîndu-se totodată altele 
noi. S-a extins considerabil secto
rul de stat în industrie, s-au con
solidat pozițiile conducătoare ale 
statului in sectorul mixt. în agri
cultură a luat amploare mișcarea 
de cooperativizare.

Așa cum este bine cunoscut, lupta 
de eliberare a poporului laoțian a 
fost permanent privită cu senti
mente de caldă simpatie și solida
ritate de poporul român. In 
noile condiții’, create după pro
clamarea Republicii Democrate 
Populare Laos, între poporul ro
mân și poporul laoțian, intre cele 
două țări și partidele lor de guver- 
nămînt s-a extins colaborarea și se 
dezvoltă relațiile prietenești pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural.

în mod deosebit, vizita făcută 
în țara noastră, la invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de 
către tovarășul Kaisone Phomvi- 
hane, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, prim-mi
nistru al Guvernului R.D.P. Laos, 
în fruntea unei delegații de partid 
și guvernamentale. convorbirile 
care au avut loc cu acel prilej, De
clarația comună, acordurile și ce
lelalte' documente semnate la Bucu
rești. au conferit noi dimensiuni 
relațiilor de prietenie și solidari
tate româno-laoțiene, deschlzînd o 
eră nouă in dezvoltarea colaborării 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre — spre binele reciproc, în in
teresul întăririi frontului antiim- 
perialist, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

N. PEOPEANU

și bună înțelegere cu țările vecine, 
îndeosebi cu Republica Socialistă 
Vietnam, Republica Democrată 
Populară Laos, Kampuchia Democra
tă și Republica Socialistă a Uniunii 
Birmane. Chamanand a adăugat că 
guvernul va sprijini toate măsurile 
menite să facă din Asia de Sud-Est 
o zonă a păcii, libertății și neutra
lității.

cială a pămîntului", am fost impre
sionat de disciplina riguroasă cu 
care operatorii chimiști și tehni
cienii automatiști — unii dintre ei 
porniți abia cu cîțiva ani în urmă 
din satele lor rătăcite în munți 
spre acest lăcaș al tehnicii celei mai 
moderne — se îngrijesc de compli
catele procese chimice din interio
rul enormelor instalații, realizind 
o producție nevisată odinioară 
prin aceste locuri.

...Din aceste crîmpeie disparate 
de imagini am desprins sensul 
profund al unei realități care defi
nește elocvent dezvoltarea impe
tuoasă a Iugoslaviei contempo
rane : „ridicarea la putere" — la 
puterea politică, economică și so
cială — a milioanelor de oameni ai 
muncii, operă fundamentală a co
muniștilor iugoslavi, a reprezentat 
concomitent și „ridicarea la putere" 
a zonelor geografice vitregite in 
trecut, transformarea lor In auten
tice simboluri ale înfloririi econo
mice și sociale.

Victor BtRLĂDEANU

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII INDEPENDENTEI 

EMIRATELOR ARABE UNITE

Alteței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN AL NAHYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
ABU DHABI

Cu prilejul Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, am plăcerea să 
vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

îmi exprim încrederea că între statele noastre se vor dezvolta relații 
de colaborare reciproc avantajoase, spre binele celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Emiratele Arabe U- 
nite, care își sărbăto
resc astăzi ziua națio
nală, se numără prin
tre cele mai tinere 
state independente ale 
Orientului Mijlociu. El 
și-a dobindit neatâr
narea la 2 decembrie 
1971 prin reunirea a 
șapte emirate — Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah. 
Ras al Khaimah, Aj- 
man, Umm al Qaiwain 
și Fujairah — ce însu
mează laolaltă o su
prafață de aproape 
90 000 kmp, avind o 
populație de 320 000 
locuitori. Principala 
bogăție a țării este 
petrolul. Numai rezer
vele de „aur negru" 
ale Abu Dhabi, Dubai 
și Sharjah ating 4,23 
miliarde tone, depă
șind rezervele S.U.A. 
(împreună cu Alaska).

Exploatarea acestei 
uriașe bogății a în
ceput în urmă cu a- 
proximativ un deceniu 
și a cunoscut o extin

dere rapidă, ceea ce a 
dus la schimbarea ra
dicală a înfățișării ve
chilor așezări de pes
cari și crescători de 
cămile din estul Pe
ninsulei Arabice. Cu 
veniturile provenite 
din exploatarea petro
lului au fost realizate 
importante obiective 
industriale, ca de e- 
xemplu o mare rafi
nărie pe insula Um al 
Nasr, fabrici de liche
fiere a gazelor, o uzi
nă de aluminiu, un 
combinat siderurgic, 
elaborîndu-se o serie 
de mari proiecte pen
tru anii viitori, în ve
derea diversificării e- 
conomiei naționale. De 
asemenea, au fost ob
ținute succese în con
struirea unor centre 
urbane, aeroporturi, 
șosele, ca și în dez
voltarea învățămîntu- 
lui și asistentei medi
cale. Anul trecut, în 
Abu Dhabi a fost i- 
naugurată prima uni
versitate din țară.

agențiile de presă transmit:
Condamnare a atacului 

rhodesian asupra Mozam- 
biCUlUÎ. Rober* Mugabe, copre
ședinte al Frontului Patriotic Zim
babwe, a condamnat atacul trupelor 
regimului minoritar rasist din Rho
desia asupra Mozambicului. El a re
levat că au fost bombardate tabere 
de tranzit ale refugiaților Zimbabwe.

Comunicat italo-polonez. 
Joi s-a încheiat vizita făcută în Ita
lia de Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. Comunicatul co
mun, dat publicității, subliniază că, 
în timpul convorbirilor purtate cu 
Giulio Andreotti, primul ministru al 
Italiei, a avut loc un schimb de pă
reri privind relațiile polono-italiene 
și problemele actuale ale politicii in
ternaționale. De asemenea, Edward 
Gierek a făcut o vizită la Vatican, 
unde a avut o convorbire cu Papa 
Paul al VI-lea — informează agen
ția P.A.P.

Guvernul portughez va 
solicita în parlament un 
vot de încredere — a anuntat 
la o conferință de presă primul mi
nistru, Mario Soares. Hotărirea sur
vine după ce premierul portughez 
declarase anterior că va lua această 
inițiativă în cazul în care negocie
rile cu opoziția privind realizarea 
unei platforme de înțelegere în do
meniile politic și economic nu vor 
avea rezultatele scontate.

Convorbiri chino-britani-
Primul ministru al Marii Bri

tanii, James Callaghan, a primit pe 
Li Cian, ministrul comerțului exte
rior al R.P. Chineze — informează 
agenția China Nouă. A avut loc un 
schimb de mesaje între conducătorii 
de stat ai celor două țări. Totoda
tă, premierul britanic a exprimat do
rința guvernului său de a stabili cu 
R.P. Chineză cele mai bune relații 
politice și comerciale.

O.N.U. și problema ci
priotă; Reprezentantul special în 
Cipru al secretarului general al 
O.N.U., Perez de Cuellar, a părăsit 
Nicosia, încheindu-și misiunea. In
tr-o declarație făcută presei la ple
carea din Nicosia, Perez de Cuellar 
a subliniat că, în ciuda faptului că 
pină acum nu s-a degajat o soluție 
problemei cipriote, Națiunile Unite 
își vor continua eforturile pină cind 
va fi realizată o reglementare. El 
și-a exprimat speranța că „cele două 
comunități cipriote, conștiente de 
punctele ce le unesc și de diferen
dele dintre ele, vor conlucra pentru 
un Cipru unit și prosper".

în urma demisieilui Gheor- 
ghios Mavros din funcția de pre
ședinte al partidului de opoziție U- 
niunea Centrului Democratic din 
Grecia, conducerea partidului l-a în
sărcinat pe Ioannis Zigdis, fost mi
nistru al industriei șl cunoscut luptă
tor împotriva dictaturii militare, să 
îndeplinească atribuțiile de președin
te interimar. S-a precizat că la în
ceputul anului viitor vor avea loc 
alegeri pentru desemnarea noii con
duceri a partidului.

Tratativele dintre R.D.G. 
si R.F.G. cu privire la extinderea 
comunicațiilor rutiere dintre cele 
două țări au fost continuate la Ber
lin — informează agențiile A.D.N. 
și D.P.A. Delegațiile participante la 
tratative au convenit să se întîl- 
nească din nou la 21 decembrie.

Farsa electorală din Africa de Sud
PRETORIA 1 (Agerpres). — Așa- 

zisele „alegeri generale" care au avut 
loc miercuri în Republica Sud-Afri
cană nu au produs nici o surpriză. 
Desfășurate la adăpostul sistemului 
polițienesc sud-african, „scrutinul" a 
fost cîștigat, așa cum s-a anticipat, 
de Partidul Național al premierului 
rasist Vorster. „Alegerile" au fost re
zervate numai albilor — care numără 
un total de 4,3 milioane de persoane 
— cei 18 milioane de negri neavînd 
dreptul de a se prezenta la vot. 
„Scrutinul" s-a desfășurat, după cum

Consecventă politicii 
sale de solidaritate 
activă cu popoarele 
arabe, cu tinerele sta
te care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, Repu
blica Socialistă Româ
nia a recunoscut chiar 
din primul moment 
Emiratele, Arabe Uni
te, urmărind totodată 
cu viu interes activi
tatea desfășurată de 
aceasta în direcția 
dezvoltării economico- 
sociale, a consolidării 
independenței națio
nale. Relațiile de coo
perare dintre cele 
două state cunosc un 
curs ascendent, înscri- 
indu-se ca o contribu
ție la cauza colaboră
rii internaționale și a- 
propierii între po
poare, la edificarea 
unei noi ordini eco
nomice și politice 
mondiale.

Nicolae N. EUPU

La invitația Comitetului Exe
cutiv Național al Partidului Re
voluționar Instituțional (P.R.I.) 
din Mexic, partid de guvernă- 
mint, ambasadorul țării noastre 
la Ciudad de Mexico, Dumitru 
Mihail, a făcut o expunere in 
fața activului și cadrelor de 
conducere ale partidului despre 
centenarul Independenței de 
stat a României. Luînd cuvin
tul, Luis Danton Rodriguez, 
membru al Comitetului Execu
tiv Național al P.R.I. și director 
general al Institutului pentru 
studii politice și sociale, a ex
primat admirația de care se 
bucură în Mexic președintele 
Nicolae Ceaușescu, politica in
ternă și externă a țării noastre.

★
La Buenos Aires a avut loc o 

reuniune in cadrul căreia a fost 
evocată semnificația istorică in 
Viața poporului român a actului 
cuceririi independenței de stat 
a României. A fost de față 
Gheorghe Apostol, ambasadorul 
țării noastre in Argentina.

Președintele S.U.A.,Jimmy
Carter, va face o vizită oficială în 
Polonia, în perioada 29—31 decem
brie a.c. — anunță agenția P.A.P.

Soluționarea probleme
lor crizei de energie - 8 
arătat într-un interviu acordat agen
ției iraniene de presă „PARS" pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, reclamă dezvoltarea tutu
ror surselor energetice la scară 
națională, inclusiv a energiei nuclea
re, o susținută campanie de econo
misire pentru reducerea consumul"' 
îndeosebi la petrol, și o strînsă ci 
perare între diversele țări, incluzi 
țările consumatoare și cele producă
toare de petrol, pentru dezvoltarea 
de noi surse energetice.

Consultări privind situa
ția din Orientul Mijlociu. 
Președintele Siriei, Hafez Al Assad, 
și președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, au avut, la 
Damasc, o convorbire cu privire 
la evoluția situației din Orientul 
Mijlociu, transmit agențiile interna
ționale de presă, citind agenția 
WAFA. De asemenea, agențiile de 
presă relatează că la 30 noiembrie, 
în capitala siriană a avut loc o reu
niune a Consiliului Central al O.E.P., 
consacrată situației din Orientul Mij
lociu și poziției palestiniene față de 
evoluția acesteia.

Bază militară retroceda
tă. Autoritățile militare americane
au restituit, după o perioadă de pes
te 32 de ani de utilizare, teritoriul 
bazei aeriene de la Tachikawa, din 
apropiere de Tokio. In trecut popu
lația locală a întreprins numeroase 
campanii de protest, 'cerînd ca teri
toriul ocupat de bază să fie folosit 
pentru construirea de locuințe, școli 
și alte obiective necesare locuitori
lor din această zonă aglomerată din 
apropierea capitalei nipone.

La I decembrie, in capitala 
R. P. Polone au fost inaugurate 
„Zilele Bucure șt iului", organi
zate de Comitetul culturii și 
educației socialiste al munici
piului București, care vor prile
jui ample manifestări cultural- 
artistice.

remarcă agențiile internaționale de 
presă, într-un climat de apatie ge
nerală și a fost marcat de acțiuni de 
protest din partea populației de 
culoare.

Prima declarație a lui John Vorster 
după alegeri, în care a încercat să 
comenteze rezultatele „consultării", 
confirmă intențiile regimului rasist 
sud-african de a continua să-și ac
centueze caracterul represiv și de a 
ignora drepturile elementare ale 
populației majoritare din țară.
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