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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit. miercuri după-amiază, delegația Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), condusă de tovarășul Marin Țetinici, președintele interimar al Conferinței Federale a U.S.P.M.I., care a făcut o vizită de prietenie in țara noastră la invitația Consiliului Național al F.U.S.La primire au participat tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Da- lea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului

Central al U.G.S.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S.Au luat parte tovarășii Sead Ma- glailia, membru al Prezidiului Conferinței Federale a U.S.P.M.I., președintele Conferinței republicane a U.S.P.M.I. Bosnia și Herțegovina. Alexandar Bakocevici, membru al Secretariatului Conferinței Federale a U.S.P.M.I.. președintele Comisiei pentru relații externe și colaborare internațională, membri ai delegației, precum și Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc din partea tovarășului Iosip Broz Tito, precum și urări de succes poporului român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Iosip Broz Tito un cald

salut, împreună cu cele mai bune urări de succes popoarelor iugoslave in edificarea societății socialiste.în timpul întrevederii s-a efectuat un schimb de vederi privind dezvoltarea colaborării dintre România și Iugoslavia, dintre P.C.R. și U.C.I., dintre F.U.S. și U.S.P.M.I., exprimîn- du-se deosebita satisfacție față de evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie, bună vecinătate și rodnică conlucrare statornicite între partidele, țările și popoarele noastre.A fost reafirmată, totodată, dorința ca în cadrul dezvoltării generale a bunelor relații româno-iugoslave și in spiritul înțelegerilor dintre președinții României și Iugoslaviei să se amplifice colaborarea, contactele și schimbul de experiență dintre F.U.S. și U.S.P.M.I. in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și socialismului.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
PRIN PARTICIPAREA CLAȘE[ MUNCITOARE, 

a Întregului popor la conducerea societății 

DEMOCRAȚIA SI LEGALITATEA SOCIALISTA,
UMANISMUL REVOLUȚIONAR

se afirmă co tărie in toate domeniile vieții economice si socialeDominantă în întreaga noastră viață economică și socială, reliefată atit de pregnant și concret în lucrările Conferinței Naționale a partidului, în măsurile hotărîte de înaltul forum al comuniștilor români, problema creșterii participării nemijlocite a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la activitatea de conducere în toate domeniile de activitate iși găsește o nouă și complexă reflectare în documentul dat ieri publicității — vire lanarea tuturor lor de a legislației publici! Socialiste România, a activității organelor de justiție și ale Ministerului de Interne, precum și noi măsuri privind dezvoltarea democrației socialiste".Tabloul politic și social al societății românești contemporane se definește prin- tr-un cadru tot mai complex, armonios și funcțional de exprimare a voinței întregului captare și punere tot în valoare a experienței, entuziasmului tuturor muncii, strîns uniți, sub partidului, în opera de istorice a edificării noii orînduiri, a progresului material și spiritual, a generalizării relațiilor sociale de tip nou, a instaurării eticii și echității socialiste. în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, al prevederilor Programului partidului, au fost a- doptate în ultimii ani — din inițiativa și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu — noi măsuri pentru perfecționarea organizării conducerii și planificării activității economico-sociale. Ele se oglindesc în îmbunătățirea muncii organelor de stat, a consiliilor populare, în îndeplinirea de către ele, cu rezultate mai bune, a rolului de organizatori ai construcției socialiste. Concomitent cu perfecționarea activității organelor reprezentative și îmbinată cu aceasta, a avut loc crearea unor noi organisme democratice, menite să accentueze participarea directă a cla-

sei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la actul de conducere. Au fost instituționalizate noi organisme democratice cu caracter permanent, adevărate forumuri naționale, cum sînt Congresul consiliilor populare, Camera legislativă a consiliilor populare, Congresul educației politice și al culturii socialiste, Congresul agriculturii și Consiliul Național al A- griculturii, Congresul consiliilor oamenilor muncii și Consiliul Național

ral de dezvoltare a societății, de etapa nouă în care ne aflăm, avînd în vedere rolul central pe care îl ocupă în via*a țării făuritorii direcțt ai bunurilor materiale, conferința a apreciat că este necesară participarea într-o măsură mai mare. în diferite organisme de stat și obștești, a oamenilor muncii care lucrează direct în producție.Cuvîntul bărbătesc, revoluționar al clasei muncitoare, promotoarea dirză„Cu pri- perfecțio- conducerii sectoare- activitate, Re-

AU ÎNDEPLINIT PIANUL PE ANUL 1977creșterea puternică a conștiinței maselor de oameni ai muncii, formarea omului nou. într-o societate care se justifică in fața istoriei prin roadele muncii libere, depuse de toți și in folosul care stăpîni sînt care proprietari producție sînt cei minuiesc, în care ăl repartiției este fiecăruia la progresul societății, era firesc ca, în ansamblul transformărilor sociale și de conștiință, locul central, coloana de susținere, caracteristica esențială să o constituie respectul față de muncă. Munca creatoare este temeiul libertății și criteriul demnității noastre, chezășia egalității dintre cetățeni, a dreptății care guvernează în societate. Umanismul ni ist ru revoluțio- ' har se bazează pe respectul față de muncă. Morala noastră gravitează în jurul cinstirii muncii. Legislația noastră se axează pe ocrotirea muncii și a roadelor ei. Este firesc, este necesar ca răspunderea mai directă față de desăvîrșirea personalității umane, față de respectarea normelor legale și morale să o aibă înșiși cei ce muncesc, în spirit muncitoresc. Tocmai de aceea, în propunerile adoptate de Conferința Națională este înscris la loc de frunte principiul potrivit căruia nimeni să nu se poată sustrage răspunderii față de colectivul de muncă, față de societate și stat, pentru încălcarea legilor și normelor de conviețuire socială. Prin perfecționarea cadrului pentru participarea nemijlocită a colectivelor de oameni ai muncii, a maselor populare atît la activitatea de elaborare a legilor, cit și la traducerea lor în fapt se va asigh^a afirmarea intr-un mod nou, superior, a concepției clasei muncitoare despre umanismul revoluționar, despre dreptate și adevăr, despre etică și echitate, despre ocrotirea valorilor de bază ale societății, în acest spirit, al creșterii rolului

tuturor, într-o societate în cei ce produc. în ai mijloacelor de ce le creează și le criteriul hotăritor aportul concret al
in concordanță cu evoluția generală a societății, cu gradul de ridicare 

a conștiinței politice și cetățenești, a apărut necesitatea unor modificări 
radicale în legislația țării, în modul de sancționare și pedepsire a celor 
ce comit încălcări ale legilor și normelor de conviețuire socială, precum 
și în felul de executare a sancțiunilor și pedepselor, pornindu-se de la 
dorința îndreptării celor vinovați și redării lor societății. Aplicarea unor 
astfel de măsuri exprimă umanismul nou, revoluționar al societății noas
tre, grija deosebită pentru om, preocuparea de a face totul pentru a-l 
ajuta să ducă o viață demnă și cinstită.
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Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Industriaîn telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R. se arată : Organizația județeană de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din această parte a țării raportează că angajați cu toate forțele în întrecerea pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XI-lea al partidului, stimulați deosebit de puternic de hotărîrile și chemările adresate națiunii de înaltul forum al comuniștilor — Conferința Națională a partidului — au îndeplinit, la data de 20 decembrie, planul producției globale industriale pe anul 1977Acest important succes are la bază faptul că organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din

județului Carasunitățile noastre economice au aplicat cu fermitate in viață orientările și indicațiile dumneavoastră privind folosirea mai deplină a spatiilor și capacităților de producție, incit, pe această cale, s-au creat condiții pentru a realiza, pînă la sfîrșitul anului, o producție suplimentară in valoare de 450 milioane lei. Sporurile de producție au fost obținute in principal pe seama creșterii productivității muncii, indicator depășit cu 7 500 lei pe fie- .care om al muncii din industria județului.Sub imboldul mobilizator al orientărilor și ideilor cuprinse în raportul prezentat de dumneavoastră în fața Conferinței Naționale a partidului —

-Severinse arată în încheierea telegramei — conștienți că mărețele hotărîri luate privesc nemijlocit dezvoltarea mai accelerată a economiei noastre naționale, creșterea pe această bază a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, călăuziți in permanență de exemplul însuflețitor pe care îl dați prin întreaga dumneavoastră activitate de înflăcărat patriot și revoluționar consecvent, ne angajăm să organizăm mai bine munca in toate unitățile și colectivele noastre, spre a spori contribuția Caraș-Severinului la înfăptuirea Programului partidului, a orientărilor Congresului al XI-lea și hotărîrilor recentei Conferințe Naționale a partidului.
Industria județului Covasna

popor, de mai largă energiei și oamenilor conducerea dimensiuni
al Oamenilor Muncii. Sînt organisme de largă cuprindere a făuritorilor bunurilor materiale și spirituale, producătorii, proprietarii și beneficiarii tuturor valorilor cu care ne mindrim, sînt căi larg deschise prezenței active, responsabile, eficiente a maselor de oameni ai muncii la actul de conducere socială, la dezbaterea si adoptarea celor mai importante ho- tărîri privind destinele tării în întruchiparea lor concretă.Conferința Națională a partidului a apreciat că dispunem de un cadru organizatoric, unic in felul său, pentru participarea nemijlocită a clasei muncitoare, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire oe naționalitate, la conducerea economiei. a vieții sociale, a întregii societăți. în documentul dat ieri publicității se arată că, in prezent, ho- tărîtoare este funcționarea in bune condiții a tuturor organismelor create, inclusiv la economico-sociale, comunelor, astfel îneît elaborarea st înfăptuirea politicii interne și externe a statului să fie rodul deplin și bogat al gîndirii și voinței colective a oamenilor muncii, a întregului nostru popor. Ținînd seama de nivelul gene-

nivelul unităților al orașelor și

a revoluției socialiste, semnatara celor mai glorioase pagini ale istoriei noastre, cuvîntul aureolat de prestigiul pe care îl merită făuritorii oțelului și ai pîinii, ai construcțiilor șl ai bunurilor din avuției naționale răsune cu toată compartimentele muncii conduși vedit din plin să conducă — mă să participe, și voința lor, la domeniilor ciale.în strînsă consecventă crației socialiste, partidul și au acordat și acordă o atenție apărării cuceririlor revoluționare, integrității avutului obștesc — rodul bine prețuit al muncii noastre libere — ocrotirii drepturilor legitime ale cetățenilor, a bunurilor dobîndite de ei prin cinstită răsplată, asigurării ordinii și liniștii publice, a climatului de legalitate. Dezvoltarea eco- nomico-socială a patriei noastre, perfecționarea relațiilor sociale au determinat schimbări fundamentale in societatea socialistă românească,

casă, ai chemat săîn toate Oamenii au do- și pot îi chea-
fiecare este forța lui vieții.de partid că știu și partidul cu toată priceperea conducerea tuturor vieții economice și so-împletire cu preocuparea pentru lărgirea demo- statul deosebită

Colectivele de oameni ai muncii din industria județului Covasna — se arată în telegrama trimisă C.C. al P.C.R., tovarășului Nirolae Ceaușescu — puternic mobilizate de marile evenimente politice ale anului, de chemările revoluționare adresate de dumneavoastră întregii națiuni la Conferința Națională a partidului, raportează că la data de 21 decembrie au realizat sarcinile de plan pe anul 1977. Avansul de 10 zile creează condiții ca pină la sfîrșitul anului să obținem o producție globală suplimentară de circa 180
Ministerul

milioane lei, materializată în 185 000 tone cărbune net, 12 mii tone brichete, mașini-unelte de prelucrat metal prin așchiere în valoare de 1 milion lei, 2 400 mc produse prefabricate din beton, 1 000 mc panouri de beton armat, 2 000 mc cherestea, 140 tone unt, 215 tone brinzeturi și alte bunuri necesare economiei naționale. Rezultatul obținut constituie un pas important spre înfăptuirea angajamentului de a realiza suplimentar, la nivelul actualului cincinal, o producție în valoare de 1.4 miliarde lei.Noi toți, cei care trăim și mun

cim în județul Covasna, se scrie in încheierea telegramei, români și maghiari, într-o strînsă unitate de voință și acțiune, in deplină frățietate, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. vom milita, asemenea întregului popor, ca prin faptele noastre de muncă să ne aducem contribuția la îndeplinirea minunatelor perspective de înflorire a patriei, pentru a înălța tot mai puternică, demnă, liberă între popoarele lumii scumpa noastră patrie, România socialistă.
Industriei Metalurgice

l/n spirit nou do muncă 
in vechile și noile 
meserii ale satului

Gîndind și acționînd în acest spirit, 
oamenii fac din „iarna la țară“ un 
anotimp dinamic în pregătirea recoltei 

viitoare

(Continuare în pag. a V-a)

„Meșterul" Constantin Nicolau i-a ajutat pe mulți tineri țârani sâ 
deprindă o meserie nouă, regulile muncii industriale. Gheorghe Beșliu 

(dreapta) este doar unul dintre eiO zi de iarnă geroasă, intr-un sat din Cîmpia Dunării. Dar, ca și in mijlocul verii, este o zi de muncă. Nu vei simți forfota marilor campanii agricole; ecoul lor, materializat in grăunțele de aur vegetal ale recoltelor, doarme inhambare și pătule. Dar nu sint, in sat, mai puține treburi de făcut acum. Cuun puternic elan, însuflețiți de hotărîrile Conferinței Naționale, oamenii satului — țărani cooperatori, mecanizatori — pregătesc recoltele viitoare ori sestrăduiesc să obțină din fermele de animale producții cit mai bune.Comuna se numește Buc- șani. Și iată cîteva imagini și dialoguri care ne dezvăluie nu numai preocupările oamenilor de aici, dar și— de ce n-am numi-o așa?— temperatura morală a acestei munci.

Sintem în incinta gospodărească a cooperativei a- gricole de producție Buc- șâni, „pe linia grajdurilor" — ca să folosim o expresie consacrată de acum in vorbirea cooperatorilor. E cunoscută cooperativa, in tot județul, pentru complexul ei de ingrășare a tineretului taurin, cu foarte bune rezultate economice. Capacitatea îngrășătoriei: 2 000 de capete. Se obține, în medie, un spor zilnic in greutate de aproape 900 de grame. Trebuiau, prin plan, să livreze 360 de tone de carne, in acest an. Au livrat cu 80 de tone mai mult.— Cum ați izbutit un a- semenea succes?Emil Panait, președintele cooperativei, ne răspunde pe un ton firesc:— Am avut grijă ca oamenii să-și iubească munca

și să țină la animalele pe care le au de crescut.— Ne așteptam să ne vorbiți întii despre condițiile materiale...—Nu, nu întii. Condiții materiale se pot crea mai ușor. O investiție, construcții. furaje... Toate astea rămîn simple cheltuieli dacă oamenii nu știu să muncească in așa fel incit să facă din ele un izvor bogat de venituri.— O precizare: ați ales oameni care iubesc munca sau i-ați ajutat s-o iubească?— Oamenii noștri sînt harnici. Și știu să crească animale. Aici, la noi, a fost o tradiție creșterea taurinelor. Sigur insă că pentru o îngrășătorie cu 2 000 de viței se cere o altfel de muncă. Multă a- tenție și multă disciplină. E ca fntr-o fabrică. Trebuie

respectat un grafic precis de operații... Așa că a fost și o problemă de educație. Noi, conducerea cooperativei și a fermei, toți comuniștii de aici, asta am avut ca obiectiv : pregătirea oamenilor și deprinderea lor cu disciplina foarte riguroasă a muncii — așa cum s-a spus, foarte răspicat, și in dezbaterile Conferinței Naționale. Asta le place, să știți. Unde este ordine, oamenii muncesc cu multă plăcere. Uite, Ion Sterie plecase în industrie. Dar cind noi am introdus aici un program de muncă — oarecum în regim industrial — băiatul s-a întors la noi și muncește acum alături de soția și de consătenii lui. Și e foarte mulțumit. Așa cum sînt toți. Pentru că o asemenea muncă dă și roadele care să-1 bucure pe om.

Tn aceeași comună, intr-un sat vecin, la Anghe- lești, există o întreprindere de mecanizare a agriculturii — una dintre primele înființate în țară, în urmă cu aproape trei decenii. în atelierul de reparații al tractoarelor am în- tilnit o veritabilă atmosferă de uzină. Am găsit și aici oameni pasionați de izbînda noului, oameni pentru care Codul eticii comuniste este un mod de a trăi și munci. „Atelierul electric ne-a făcut fruntași pe țară" — ne spunea cu mindrie în glas — greu reținută — Constantin Nicolau, secretarul organiza-
Mihai CARANFIL 
Alexandru BRAD

(Continuare in pag. a 11-a)

Tn telegrama adresată C.C. alP.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Ministerul Industriei Metalurgice se spune : Metalurgiștii de pe întregul cuprins al patriei au deosebita satisfacție de a raporta conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea planului producției globale pe anul 1977 și pe primii doi ani ai cincinalului în ziua de 20 decem

brie a.c. Vă raportăm, de asemenea, că la aceeași dată au fost realizate sarcinile pentru acest an la unele sortimente de bază ale activității noastre : cocs, fontă, otel aliat, alumină. Pînă la sfîrșitul acestui an, in cinstea celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii, vor fi realizate peste prevederile planului 230 000 tone cocs metalurgic, 210 000 tone fontă, 31 500 tone otel aliat și aliat superior, 8 000 tone țevi din

oțel, 1 100 tone aluminiu și alte produse metalurgice.Prin aceasta — se arată în încheierea telegramei — metalurgiștii iși exprimă încă o dată hotărîrea fermă de a munci și în viitor cu dăruire și înaltă răspundere patriotică pentru îndeplinirea și depășirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului și de Conferința Națională, pentru dezvoltarea multilaterală a României socialiste și crearea viitorului strălucit al poporului nostru.
IARNA-ANOTIMP DE ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ

PENTRU CONSTRUCTORIInstalarea hotărită a iernii, a temperaturilor coborite a adus în ptim plan, pc toate șantierele, o problemă de sezon : definitivarea tuturor pregătirilor pentru desfășurarea fără întrerupere, in ritm susținut, a lucrărilor de construcții și montaj tehnologic pe întreaga durată a anotimpului rece. Este una dintre cerințele cele mai importante și actuale pentru ca montorii și constructorii să poată face fată volumului mare de lucrări pe care îl au de realizat in ultimele zile ale acestui an, legate nemijlocit de realizarea planului de inviestiții și de puneri în funcțiune pe 1977, ca și pentru desfășurarea ritmică a lucrărilor din primele luni ale anului viitor. Ce au întreprins in acest sens bunii gospodari ? Pe scurt, au stabilit obiectivele de bază la care vor munci în continuare, in timpul sezonului rece ; au închis și acoperit spațiile de lucru ; au asigurat sursele dg căldură ș> energie ; au pus la punct căile de acces din incinta șantierelor ; au amenajat depozitele de materiale ș.a. Așadar, au acționat cu promptitudine, răspundere și cu convingerea că aceste pregătiri vor influența, intr-o măsură hotăritoare, ritmul și calitatea execuției lucrărilor de construcții și montaj pe parcursul lunilor de iarnă.La această oră, pe un șir de șantiere, pregătirea condițiilor de lucru pentru iarnă este de multă vreme încheiată. La lucrările de la Rafinăria și instalația de cauciuc buta- denic stirenic din Borzești, planurile de măsuri elaborate în comun de Trustul de construcții industriale Bacău și Trustul de montaj pentru utilaj chimic din București au fost integral înfăptuite încă de la sfîrșitul

lunii octombrie, asigurîndu-se premisele ca activitatea constructorilor și montorilor să se desfășoare, în acest anotimp, cu aceeași vigoare și rodnicie ca și în lunile de toamnă. Pe un alt șantier, cel al întreprinderii de fire și fibre poliamidice din Roman, ing. loan Sandu, șeful șantierului, ne-a precizat laconic : „Iarna nu ne creează nici un fel de probleme". Afirmație susținută de realitatea existentă pe șantier. Hala de
• Cum sînt pregătite șantierele • Tn ce ritm 
se lucrează • Ce probleme își așteaptă o 

soluționare imediată

prelucrare textilă este aproape în întregime închisă și încălzită în interior. Acest cadru optim de lucru este fructificat pe deplin prin activitatea concentrată și energică a oamenilor. în condiții similare se găsește și secția de poliamid, unde s-a dat, cu mult înainte de termen, semnalul începerii montării mașinilor și utilajelor. Ceea ce ne-a reținut in mod deosebit atenția este modul de organizare, judicios și economic, al lucrărilor de betoane. Prin asigurarea surselor de căldură sint create condiții pentru funcționarea neîntreruptă a stației de preparare a betoa- nelor. Ca urmare și acum, în plină iarnă, importante cantități sînt livrate în avans, fapt desprins din ritmul ridicat de lucru imprimat pe șantiere. Echipele conduse de Alexandru Hira și Nicolae Bontaș oun zilnic in operă cite 200 mc de betoane, in loc de 150 mc cit prevede planul. Altfel spus, reușesc să cîș- tige, in bătălia cu timpul, cite o zi la fiecare trei zile de activitate. Nu întimplător, pe acest șantier, la

care lucrările au început cu patru luni întîrziere,, restanțele ihițiale nu numai că au fost recuperate, dar acum se lucrează practic in avans.— Am luat hotărîrea și avem ambiția ca in lumina sarcinilor subliniate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului să mărim avșnsul de timp cîștigat pină acum, să înregistrăm și noi, constructorii, în domeniul nostru de activitate, un adevărat salt calitativ, ne spune Iosif Mirț, șeful formației de dulgheri. Pe alte șantiere însă, constructorii dau impresia — cel puțin așa reiese din felul lor de a acționa — că așteaptă reîntoarcerea... verii. în locul unor pregătiri temeinice care trebuiau încheiate cel mai tirziu la 15 noiembrie, ei încearcă să se amăgească cu gindul că se vor descurca „văzînd și făcînd". Să concretizăm. La instalația de caprolactamă din cadrul Combinatului de fire și fibre sintetice Săvinești nu sînt încă rezolvate închiderea halei, încălzirea și iluminarea acesteia pe soluție . definitivă ; la instalația de furfurol și la fabrica de celofibră și fire vîscoză de la Combinatul de celuloză și hir- tie Brăila a rămas deschisă problema iluminării locurilor de muncă, a închiderii complete a halei destinate trăgătoriei de bare. Din păcate, șantierele unde lipsa de prevedere și inoperativitatea iși dau mina, amenințind să genereze consecințe dintre cele mai neplăcute, sint destul de numeroase. Mențio-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Cerbul 
solitar

— Sintem noi vinători, dar 
nici să ne tragem pe sfoară in
tre noi. Pur și simplu voi aveți 
vedenii. Ce să caute un cerb 
carpatin la noi, in Bărăgan ? — 
'le spunea pădurarilor Voicu 
Martincă, secretarul filialei de 
vinătoare din Slobozia.

Dar iată că s-a convins el în
suși că oamenii n-au avut ve
denii. La cantonul din pădurea 
de lingă Slobozia s-a aciuat, nu 
se știe cum, un cerb superb. 
Cerb carpatin. El se înțelege de 
minune cu caii brigadierului sil
vic Gheorghe Zainea. Zilnic 
vine să-și ia tainul de la iesle, 
apoi se îndreaptă liniștit spre 
pădure.

Ce caută el în Bărăgan ?
Cum a reușit să ajungă 

neobservat pină aici ?
Iată întrebări care rămin, încă, 

o taină...

Bani 
fără stăpînCu toată vremea aspră a a- cestui decembrie, gestionarul Cev Pavel din Gurahonț — Arad se îndrepta, ca deobicei, înainte de revărsarea zorilor, spre magazinul forestier din comună : nu mică i-a fost mirarea cînd a văzut, în mijlocul magazinului, un portmoneu. Deschizind port- moneul, văzu in el o importantă sumă de bani și fără nici un act. II pierduse cineva de cu seară. După cum ne scrie cititorul nostru Alexandru Her- lău, fără a mai sta pe gînduri, gestionarul a dus repede port- moneul la miliție — unde se află și acum, în căutarea păgubașului. I

I O cafelută 
! la Cărei ’i Mai mulți cetățeni care au 

servit cite o cafea la restauran- 
Itul „Victoria din orașul Cărei 

au rămas surprinși de gustul 
îndoielnic al acesteia. Unii spu- 

Ineau că nu e cafea, ci un fel 
de ceai; alții, că era un fel 
de apă căliie și cafenie. Nedu
meriți, ei au cerut explicații 

Ibucătăresei-șefe, Maria Silaghi, 
care le-a răspuns cu candoare : 
„Știți, așa se intîmplă ori de 

Icite ori sint chemată la cite o 
ședință. Tinăra care prepară ca
feaua în lipsa mea nu prea se 
pricepe la așa ceva“. Mai curios, i din fire, unul a întrebat cam la I ce fel de ședință fusese, la care 
'M. S. a răs'puns CU'aceeași Can-

I doare : „O ședință la dare ; am 
-vorbit despre buna și mereu 
' mai buna 1 servire a cliențiloi 

I noștri, care sint stăpinii noștri'1.
Punct !

I Conform
‘ procedurii 
| speciale
(Amplasat în plin centrul Capitalei, magazinul „Unirea" este vizitat zilnic de mii și mii de cumpărători. Iată însă că, prin- Itre atiția oameni de bună credință, mulți dintre ei veniți după o zi de muncă, s-a strecurat și
Io fetișcană, căreia numai de cumpărături nu-i ardea. Cu un ochi se uita pe la mărfurile din rafturi, iar cu celălalt spre bu- Izunarele celor din preajmă. A fost surprinsă în flagrant, în timp ce sustrăgea portofelul cu [bani al unei cumpărătoare. A fost legitimată pe loc de miliție : Olga Șerban din Craiova, ! strada Comuna din Paris nr. 49.în același magazin, și exact în aceeași postură, a fost surprins și Toma Marian din Ploiești, [strada Națiunii nr. 41. Amindoi sint cercetați conform procedurii speciale.
I Pe adresa
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poștei |
O frumoasă ilustrată din 

Odobești trimisă pe adresa : |„Familia Irimescu... etc., 
Cimpulung, județul Argeș". Ba 1 
chiar se indica exact și codul , 
respectiv. Am văzut și noi res
pectiva ilustrată trimisă la i 
redacție de destinatar. „Vă rog 
să vă uitați la cele două ștampile | 
poștale, ne scrie el. Sint extrem I 
de clare. Cea de expediere, ■ 
de la Odobești, poartă data de 
21 septembrie, iar cea de la so
sire, în Cimpulung, data de 8 I 
decembrie". Așadar, aproape 80 
de zile i-a trebuit ilustratei să... I 
ilustreze operativitatea poștei 
Să vedem cit le vor trebui celor 
in drept să ia măsurile de ri- . 
goare. 1
Nu s-a ținut | 
de cuvînt

Președintele judecătoriei Tg. | 
Jiu, C. Banța, ne aduce la cu
noștință un caz mai puțin o- ■ 
bișnuit. Pentru sustragerea unei I 
sume de bani de la casieria ci- ■ 
nematografului „Dacia" din Tg. 
Jiu, un anume Ion Contofan, de 
prin părțile Bacăului, a fost | 
condamnat la trei ani, cu exe
cutarea pedepsei la locul de ■ 
muncă. în timpul procesului, 
Contofan a declarat : „N-am să ■ 
mai pun mina niciodată in via- 
ța' mea pe lucrul altuia. Chiar 
deseară am să plec la Bacău și I 
am să incep imediat să lucrez".

Dar in aceeași seară, in loc I 
să plece și să se apuce de o f 
treabă cinstită, cum a promis, a 
fost surprins spărgihd ușa de la ■ 
un depozit al întreprinderii pen
tru alimentația publică din I 
Tg. Jiu. incercind să fure bău
turi. Și a ajuns din nou in fața j 
instanței de judecată.

Rubrica realizată de
FeSre POPA
cu sprijinul corespondenților ■
„Scinteii"

PIIINCI»^MWMOE PflBTIB
A asigura însușirea aprofundata a hotăririlor

Conferinței Naționale, a mobiliza oamenii 

la înfăptuirea lor exemplară
Studierea și dezbaterea aprofundată a documentelor Conferinței Naționale, precizarea cu claritate a sarcinilor ce trebuie să polarizeze cu precumpăniră preocupările fiecărui colectiv de muncă, mobilizarea oamenilor la îndeplinirea lor exemplară reprezintă în aceste zile acțiunea înscrisă prioritar pe agenda activității fiecărei organizații de partid. Aflați la scurt timp după încheierea lucrărilor marelui forum al comuniștilor români în mai multe unități economice din județul Dîmbovița, ne-am propus să consemnăm unele din măsurile ce s-au cristalizat pină acum, precum și acțiunile ce se vor întreprinde in acest sens in continuare.O primă constatare : comitetul județean de partid a cuprins intr-un sistem unitar de instruire și pregătire nu numai activul de partid, cadrele de conducere din economie, lectorii și propagandiștii — cum s-a procedat pînă acum cînd apăreau documente de partid importante ; la programul de instruire și pregătire au participat și colectivele obștești ale stațiilor de radioficare, cineclu- burilor și gazetelor de perete, responsabili ai formațiilor cultural- artistice etc., astfel ca toate forțele frontului politico-ideologic și cultural-artistic din județ să-și orienteze cu precădere acțiunile pe care le întreprind spre popularizarea — prin mijloacele și formele specifice fiecăreia — a documentelor Conferinței Naționale, spre traducerea operativă în fapte a sarcinilor stabilite. în cadrul acestei instruiri au avut loc — și se mai desfășoară încă. în mod eșalonat — întâlniri cu membri ai biroului comitetului județean de partid, cu toți delegații la forumul comuniștilor români, precum și expuneri, dezbateri, în cadrul cărora nu numai că se relevă importanța și semnificația hotăririlor conferinței, dar, simultan, se caută identificarea acelor metode și forme concrete ale muncii politico-organi- zatorice prin folosirea cărora să se asigure înfăptuirea cu promptitudine și la nivelul exigențelor cerute a ho- tărîrilor Conferinței Naționale.Fără îndoială, măsurile inițiate de comitetul județean de partid au a- vut unele efecte pozitive asupra activității politico-educative desfășurate de organele și organizațiile de partid din județ. Dacă in zilele desfășurării Conferinței Naționale prin
Un spirit nou 

de muncă
(Urmare din pag. I)ției de partid. „Ne-am profilat — a continuat el. Facem pentru întreprinderile similare din 9 județe toate reparațiile de echipament electric..."Și-am aflat apoi că sufletul și creierul acestei profilări a fost el, comunistul Constantin Nicolau. Un atelier, împărțit pe o- perații și fluxuri, cu bancuri de lucru și u- tilaje realizate mai mult din resursele întreprinderii, funcționează acum sub îndrumarea lui. „Cel mai complicat lucru a fost formarea oamenilor..."...Pentru că, aici, la An- ghelești (un sat cu 300 de familii), meseriașii, oamenii deprinși cu munca industrială și, mai ales, cu rigorile ei morale, nu așteptau la poarta întreprinderii cu- cererile de încadrare în mînă. Au fost recrutați

Ar trebui să nu li se mai spună „nunți cu dar". Darul la întemeierea unei familii înseamnă atenția gingașă față de tinerii căsătoriți, presupune o atitudine afectivă, de rudă sau prieten, trebuie să exprime speranța în- tr-o căsnicie trainică și fericita, du- blind urările pe care le nutrește inima in acest sens. Ca obiect material — de valoare și utilitate decentă, dar cu valențe simbolice nelimitate — se vrea să contribuie la popularea cu amintiri a unui nou cămin, lipsit de amintiri pentru că e nou. Ca ofrande ale celor apropiați, darurile pot aspira să fie incluse in temelia de piatră a noii celule ce se constituie in organismul societății.Cu totul alta este situația „nunții cu tarif". Așa ar trebui să fie numit acel tip de scoatere la licitație a bucuriei căsătoriei, pe drept cuvint combătut de opinia publică. Un vechi proverb românesc spune : „Darul nu după mărime, ci după dragoste se prețuiește". Așadar, pot fi numite „daruri" veniturile obținute conform unor îndelungate și abile socoteli negustorești ?! Sumele extorcate prin trafic de influență ori de bunăvoință ? Plocoanele umflate prin trucul Ieftin al licitatorilor de sentimente, „înveselite" prin obrăznicia lăutarilor sau elegantarisite prin „nevinovatul" plic semnat ?... Fără îndoială că nu. Și fără îndoială că succesul unei noi căsnicii nu depinde nici de îmbulzeala din salonul petrecerii, nici de succesul financiar al afacerii. Dimpotrivă, se poate spune că, în asemenea cazuri, temelia noii familii e turnată în solul igrasios al căpătuielii. e durată de materialul friabil al grandomaniei.Dar termenul de „nunți cu tarif" sau „nunți cu șperț" ar mai fi drept și din alt punct de vedere. Spectacolele ieftine cu chetă grasă nu au numai regizori din umbră și protagoniști în capul mesei. Nu au numai „intimi" care să-și retragă a doua zi jumătate din sumă, după ce au impus prețul. în orice superproducție distribuția cuprinde și roluri mici și figuranți. „Nunta cu tarif" e o superproducție, o supraproducție de proastă calitate, în care se înscenează 

cipalele modalități de popularizare a documentelor au fost afișarea ziarelor, audițiile și vizionările colective la radio și televizor, în perioada care a urmat gama mijloacelor politice folosite în acest scop s-a lărgit considerabil, adăugindu-li-se informarea politică, învățămîntul politico- ideologic, emisiunile stațiilor de radioficare, articolele gazetelor de perete, expunerile, dezbaterile, consfătuirile etc. Se remarcă preocuparea ca popularizarea documentelor Conferinței Naționale să fie înțeleasă nu numai ca o acțiune de aprofundare a bogăției de idei și teze teoretice ale acestora, ci și ca o mă-

în județul Dîmbovița
sură menită să precizeze însemnătatea lor practică, să stabilească sarcinile și răspunderile concrete ce revin fiecărui colectiv pentru înfăptuirea hotăririlor.La întreprinderea textilă „Bucegi" din Pucioasa, de pildă, pornindu-se de la imperativele formulate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt în curs de pregătire dezbateri cu activul de partid, cu maiștri, cu cadrele tehnico-ingine- rești, în care se vor stabili măsurile și căile concrete prin care fiecare dintre acești factori poate să aducă un aport propriu mai substanțial in domeniul îmbunătățirii de ansamblu a calității activității, folosirii cu spirit mai gospodăresc a materiilor prime, economisirii energiei electrice și combustibilului etc. Aceluiași scop ii vor servi foaia volantă „Texti- listul", precum și unele alișe-grafice, în care se atrage atenția prin calcule sugestive asupra a ceea ce înseamnă fiecare kilowatt economisit, fiecare minut irosit, asupra valorii fiecărui gram de materie primă.De la întreprindere la întreprindere formele muncii politice de „adresare" către conștiința oamenilor sint diversificate. Iată, la întreprinderea „Automecanica" din Moreni se reiau colajele fotografice însoțite de dez- 

dintre țăranii satului (chiar și o bucătăreasă de la cantina întreprinderii s-a recalificat aici ca bobinatoare).„I-am calificat cu răbdare — istorisește Nicolau. Pe fiecare in parte. Și vă rog să credeți că nu e o treabă simplă. Să stai zile și săptămîni în șir lîngă fiecare și să-i explici, să-i îndrepți greșelile, șă faci și cursuri teoretice, dar, mai ales, să-i faci să gîndească despre ceea ce au de făcut cu răspundere de munci
tor. M-au ajutat și alți comuniști din întreprindere și, cînd a fost cazul, ne-am mai ajutat și cu gazeta de perete satirică a organizației de partid...".Muncă de educație muncitorească, o școală a răspunderii comuniste față de o muncă industrială — cu totul nouă pentru sătenii din Anghelești — care cere

disciplină și rigoare, interes și pricepere...Prin stăruința unor asemenea oameni, care dau viață sarcinilor de partid
fericirea după criteriile exclusive ale rețetei contabile. Are și ea figuranți care se zbat, să apară in prim plan.Nu intenționăm să facem teoria nuntașului, dar e simplu de înțeles că „nunta cu tarif" n-ar avea succes de n-ar fi susținută de participanți. E drept că unii o fac „din obligație", alții pentru că se jenează să refuze invitația, unii pentru că speră să li se memoreze gestul participării și 

„NU DUPĂ MĂRIME 
SE PREȚUIEȘTE DARUL"

® Un străvechi proverb de neștirbită actualitate pentru climatul moral al 
întemeierii unei noi familii • Cînd trufia înghite omenia... sau despre 

avatarurile „nunții cu tarif“
------------------------------anchetă socială-------------------------------contribuției (în vederea unei decontări ulterioare), cei mai mulți pentru că se bucură sincer de întemeierea noii familii și trec cu vederea aspectul meschin al ceremoniei. însă există și o categorie restrinsă, dar foarte concludentă, a celor de care vorbeam — figuranții care se zbat să apară pe ecranul panoramic. Abonații la petrecerile de acest soi, cei care se grăbesc să susțină darul, să-l umfle și să-1 umfle, să-i sfideze pe cei din jur cu filotimia lor, să pară „cineva". Dezinvoltura de a zvirli bancnote pe masă e atitudinea tipică a celui lipsit de simțul veniturilor muncite. Deschidem din nou dicționarele de aforisme și citim următoarea cugetare : „Fiți drepți înainte de a fi darnici". Subtilitatea recomandării se exemplifică foarte bine prin următorul caz :Cu cîtva timp în urmă apăruse pe la nunțile din comuna Roata de Jos 

bateri — cu o bogată tradiție aici — grupate pe idei de maxim interes : „Stop risipei", „Canalele prin care se pierde timpul productiv", „Apărarea și dezvoltarea avutului obștesc", precum și discuțiile pe marginea produselor expuse la „Vitrina calității".Cerința formulată de secretarul general al partidului de a se acorda prioritate problemelor de ordin calitativ a fost înțeleasă în sensul deplin al cuvîntului. Tocmai de aceea activitățile politico-ideologice s-au concentrat asupra unor laturi esențiale ale muncii : introducerea largă a progresului tehnic, modernizarea și di

versificarea producției. La întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgo- viște, munca de propagandă desfășurată în aceste zile își propune să stimuleze interesul oamenilor pentru îmbunătățirea performanțelor produselor purtînd marca I.U.P.T., ca și pentru respectarea angajamentului colectivului ca pină in anul 1980 majoritatea netă a produselor ce ies pe poarta întreprinderii să fie de tipuri noi sau modernizate. Aproape 300 de ingineri, tehnicieni, maiștri, muncitori au îmbrățișat inițiativa „Fiecare cadru tehnic — autor al unei propuneri cu eficiență economică cit mai mare" ; din analiza propunerilor de pînă acum se estimează că efectul lor economic se va ridica, pînă la finele anului 1980, la 23 milioane lei (datorită creșterii productivității muncii), la care se mai adaugă alte 48 milioane lei (prin reducerea cheltuielilor materiale), precum și 14 milioane lei (prin diminuarea importului de materii prime și materiale). Munca politică întreține viu interesul în jurul acestor obiective prin emisiunile stației de radioficare — unde se transmit periodic interviuri cu cadrele de conducere, cu muncitori fruntași, care își spun părerea în legătură cu posibilitățile de per- 

Cu „noaptea în cap" pe „linia grajdurilor", președintele 
Emil Panait este, cu sfatul și experiența sa, alături de 

îngrijitoriprivind apropierea ogorului de uzină, a satului de oraș, satul trăiește zile și anotimpuri de progres rapid. Economic, social, moral.
o „pereche" necunoscută, culanți nevoie mare :— De ia soții Grigore, din partea... (în șoaptă) : Din partea cui sinteți ?— Din partea noastră.— ...Din partea și a mirelui, și a miresei 1 Și a nașilor I De la soții Gri-go-re cinci su-te de lei I Să fie masa bogată ! Mulți ani trăiască ICrainicul „darului" își umfla plă- mînii, iar sătenii își dădeau coate.

schimbind priviri mirate. „Or fi ceva neamuri ?“ — se întrebau ei. Dar la nunta următoare — soții Grigore pre- zenți din nou, iarăși în vîrful darului. în cîteva luni au risipit numai pe la nunți circa trei mii de lei.Curînd, consătenii au început să se lămurească. „Soții Grigore ? își pot permite. Trăiesc pe picior mare". Intr-adevăr, petrecerile la nunți constituiau numai unul din punctele vieții lor pe picior mare. îngimfarea boierească afișată la nunți era doar o ramificație din repudiatele gusturi boierești, straniu de adine încolțite in ei. Chefuri costisitoare, șpriț bogat seară de seară, sfîrșitul de săp- tămină (cînd nu se țineau nunți) petrecut pe la Cimpina, prin București (de unde se întorceau cu taxiul — 45 km dus, și tot atâția la întors !). Colegii de muncă aveau prilejul să asculte asemenea văitări prefăcute : 

fecționare a procesului de producție, de ridicare a gradului de tehnicitate al utilajelor —- prin programele celor cinci brigăzi artistice care și-au readaptat textele, astfel că ele abordează acum cu precădere aspectele concrete ale preocupărilor pentru calitate și nivelul tehnic al producției. Să adăugăm acestor acțiuni și faptul că membrii cineclubului întreprinde rii au definitivat intr-un răstimp scurt noi scenarii de filme din ciclul „Stop risipei", în care vor fi prezentate ..in alb și negru" preocupările pentru economisirea metalului, ca și pentru înnoirea producției, pentru ridicarea tehnicității ei, combătîn- du-se mentalitățile păgubitoare — comoditatea, spiritul de automulțu- mire. blazarea unora.Dezbaterea documentelor Conferinței Naționale, precizarea direcțiilor majore de acțiune pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de forumul comuniștilor a determinat revi- talizarea unor inițiative (care deși și-au dovedit pe deplin valoarea, au fost uitate pe drum) menite să asigure întărirea răspunderii muncitorești, crearea unui climat de intransigență față de abaterile de la disciplina muncii șl cea tehnologică. La întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște comitetul de partid este preocupat, de pildă, de readucerea în actualitate a inițiativei „Să lucrăm cel puțin o zi pe trimestru cu materiale economisite". La întreprinderea de frigidere Găești, unde de curind a fost lansată inițiativa „Colectivul nostru — colectiv al afirmării gîndirii și creației tehnico- științifice", organizația de partid urmărește generalizarea acesteia în toate compartimentele întreprinderii, stimularea participării întregului personal muncitor la găsirea unor soluții tehnologice mai economicoase, la realizarea unor dispozitive proprii cu o valoare productivă cît mai ridicată. •în încheierea acestor însemnări se cuvine semnalat și faptul că in unele unități economice declanșarea promptă a unor acțiuni politico-ideologice vizind însușirea temeinică a documentelor Conferinței Naționale a intîrziat, așteptându-se indicații și recomandări suplimentare de la comitetul județean de partid, după curo in unele locuri ea se rezumă doar la afișarea ziarelor în care au fost publicate documentele Conferinței Naționale. Se impune credem, de aceea, participarea nemijlocită a tuturor activiștilor comitetului județean de partid la desfășurarea acestor acțiuni in întreprinderi, pe. șantiere, în unități agrjcolș.. , și instituții, astfel incit pretutindeni să fie bine înțelese documentele Conferinței Naționale, ca și direcțiile majore de > acțiune pentru Îndeplinirea hotăririlor marelui forum comunist.
Silviu ACHIM 
Constantin SOCI

INVITAȚIE 
LA MUNTEIn luna decembrie, în stațiunile balneoclimaterice, puteți petrece un plăcut concediu de odihnă sau urma cura balneară indicată. Hoteluri moderne, vile confortabile, amplasate in locuri pitorești vă stau la dispoziție. Masa este asigurată in unităti specializate de alimentație publică.în această lună, în afară de tarife reduse cu 50 la sută la transportul pe calea ferată, be- neficiați și de prețuri avantajoase la cazare și masă în cazul cînd optați pentru Borșa, Her- culane, Căciulata, Sovata, Slănic Moldova, Moneasa, Buziaș, Geoagiu.Informații suplimentare puteți obține de la filialele și oficiile județene de turism și aleI.T.H.R.  București.

— Patru sute de lei ne-a costat getaxul !Sau dialoguri între consorți :— O mie de lei a cheltuit nevas- tă-mea duminică 1— Ei și ?! Tu n-ai cheltuit două mii ?O întrebare ar fi de ce apăruseră cei doi tocmai in Roata de Jos, la extremitatea județului Ilfov ? Soțul, Grigore Gheorghe, era originar din 

județul Ialomița, ea, Grigore Ioana, din județul Vaslui, iar domiciliul conjugal îl aveau intr-o comună situată, în raport cu accesul spre Roata, dincolo de București. Căutau ceea ce nu putuseră găsi în altă parte : posturi cu gestiuni grase, pe care să le poată ocupa, el — cu pregătirea de sobar, ea — cu șapte clase și multe ambiții. Cum de le găsiseră tocmai la Roata și încă atit de bine îmbinate (el responsabil de cantină-restaurant, ea — la unul din cele trei bufete aferente) ? Le găsiseră prin... relații de cumetrie. O altă explicație a slăbiciunii lor pentru nunți, pentru creat obligații la masa cu tarif.Primul inventar a survenit foarte repede. Aproape zece mii lipsă. Cumetria mai avea un cuvint de spus, așa că, pentru trei luni de zile, Grigore Gheorghe a reușit să preia gestiunea soției, cît să mărească paguba

Cuvîntul 

cititorilor, 

CUVÎNTUL 

OAMENILOR

MUNCII

NeglijențeIoan Brînză, economist principal, depozitele Fetești din cadrul U.J.C.C. Ialomița :Printre unitățile de la care ne aprovizionăm cu mobila pe care o desfacem către populație se numără și Fabrica de mobilă și materiale de construcții Galați și Combinatul de prelucrare a lemnului din Drobeta-Tr. Severin. în general, colaborarea dintre noi și furnizori se desfășoară normal, primim marfa la timp și în condiții de calitate corespunzătoare. Uneori însă întâmpinăm o seamă de greutăți.La 22 martie a.c. am primit în stația C.F.R. Fetești, cu avizul de expediție nr. 7272 (scrisoarea de trăsură nr. 120522 din 19 martie a.c.), 8 garnituri sufragerie modern III de la secția I mobilă a Fabricii de mobilă și materiale de construcții Galați. Comisia de recepție a constatat însă că marfa nu corespunde calitativ : două mese de televizor aveau hapturile și colțurile rupte, precum și părțile despărțitoare complet degradate, bufetul corp mare — hapturile sparte, ușa din stingă ruptă etc. Cu adresa nr. 360 din 23 martie a.c., am înaintat furnizorului procesul-verbal cu aceste constatări, anunțîndu-1 în aceeași
îndeletnicire rentabilăIon Ghinescu, activist cultural, comuna Boteni, județul Argeș :Oamenii din partea Muscelului sînt recunoscuți ca fiind buni crescători de animale, valoriflcind din plin condițiile optime ce le au, experiența și priceperea lor. Rar gospodar care să nu aibă în curtea sa cite 2-3 animale mari, ovine, porcine etc. Unul dintre aceștia este și cooperatorul Ion Mareș, din comuna Boteni—Argeș, cunoscut in localitate pentru priceperea sa în zootehnie. In acest an. el a crescut și predat la stat nu mai puțin, de* 4
Borcane și., 

ț-yifc. -. '■ ' • *Ing. V. Păsculescu, director al întreprinderii de sticlărie „Prahova" Ploiești :întreprinderea noastră fabrică borcanele pentru uz casnic necesare locuitorilor din toate județele țării. Deși în unitate avem importante stocuri de borcane, de capacități intre 3—15 litri, în mod paradoxal, nu am putut totuși satisface toate solicitările beneficiarilor noștri. Motivul ? Regionala căi ferate București nu ne-a asigurat vagoanele necesare pentru transportul
O inovație... nedorităloan Dan, secretarul comitetului de partid din complexul C.F.R.— Satu Mare :în județul Satu Mare există o linie de cale ferată îngustă, intens solicitată atît de cetățeni, cît și pentru transportul mărfurilor. Este vorba de linia care leagă municipiul Satu Mare de localitățile Bixad, Ghilvaci, Ardud. Pentru încălzirea pe timpul iernii, cele 14 vagoane din garnitura de tren pentru călători sînt prevăzute cu instalații de calorifere cu aburi. Surprinzător, din acest an. caloriferele au înghețat, iar pentru încălzire, în mijlocul vagoanelor, au fost instalate sobe cu cărbuni. Așa că, înainte de a pleca

cu încă 23 mii de lei. In sfirșit — cortina finală.Nu stăruim asupra acestor aspecte, despre care și-a spus cuvîntul justiția, aplicînd cuvenitele măsuri. Rezervăm spațiul unor altor dezvăluiri. S-a văzut ulterior că, in afara banilor necinstiți, aruncați la mesele de nuntă, soții Grigore nu aveau nimic de preț cu care, într-adevăr. să onoreze fericitele evenimente ale întemeierii unor familii. Uniți doar prin scopurile meschine ale delapidării și traiului risipitor, propria lor căsnicie era măcinată, în toate direcțiile, de compromisuri morale, violență, inechitate, meschinărie. Sumele mari la nunți ascundeau disprețul lor față de căsătorie. Și unul și celălalt se complăceau în relații scandaloase cu alte persoane. Acest mod de „viață particulară" implica, la rindu-i, alte petreceri și escapade prin diferite localități. Culanța în public nu-i scutea să se suspecteze, să se acuze reciproc că celălalt fură mai mult... Grandomania în fața muzicanților devenea sudalmă și gest urit față de colegele de lucru. Filotimia de la nunți se compensa cu instigarea făcută la locul de muncă să se pregătească hrană mai proastă celor ce mîncau la cantină, ca să aibă „generoșii" de unde fura și de unde face pachete pentru păstrarea „relațiilor".Imediat ce magnetul posturilor cu gestiune a dispărut din biografia lor, impresionantul cuplu conjugal s-a risipit ca un pumn de pilitură luată de vint. I-am întrebat pe citiva dintre cei la ale căror mese de nuntă au subscris cu atâta aplomb soții Grigore ce își mai amintesc despre ei :— Eh ! Niște oameni fuduli.Nici o amintire. Ce amintire de fapt putea lăsa trufia ? Cu ciți bani s-ar fi putut acoperi goliciunea din caractere ? Dacă se poate spune că fosta familie Grigore a lăsat o urmă în opinia locuitorilor Comunei Roata, pe care au vrut să-i orbească cu gentilețea lor de suprafață, acea urmă este tilcul mai bunei înțelegeri a trufiei, chiar atunci cînd ea se manifestă sub forma greșit numitului „dar".
Sergiu ANDON

costisitoarezi și telefonic. Cu toate intervențiile noastre repetate, scrise și telefonice, nu am reușit să-i determinăm pe cei de la Galați să trimită un meseriaș pentru a executa remedierile necesare. Astfel, produse in valoare de peste 50 mii lei, de aproape 8 luni nu pot fi comercializate.O situație asemănătoare ne-a creat și Combinatul de prelucrare a lemnului Drobeta-Tr. Severin. Cu avizul de expediție nr. 21739 din 11 octombrie a.c. am primit de la combinat 10 canapele „Drobeta". La recepție insă am constatat că 4 din ele aveau soclurile rupte. Degradarea s-a produs din vina furnizorului, care nu le-a Încărcat corespunzător în vagon. Prin telegrama nr. 1060 din 18 octombrie am solicitat furnizorului să ne trimită un delegat pentru a remedia defecțiunile respective, ca să putem comercializa această marfă. Dar apelul nostru îndreptățit nu a fost recepționat cu solicitudinea cuvenită.Sperăm că, de această dată, conducerile celor două unități vor interveni cu mai multă promptitudine pentru înlăturarea și prevenirea unor astfel de neajunsuri.
bovine din gospodăria sa, însumînd aproape 1 500 kg carne, pentru care a încasat peste 16 000 lei.Exemplul lui este urmat de mulți alți săteni din Boteni : Ion Pravăț, Dumitru Napotă, Ion Cirstian. Ion Zărnescu și mulți alții, care anual „onorează" cîte 2—3 contracte de animale, contribuind și cu alte produse agroălimentare la fondul centralizat al statului, ce le aduc tuturor frumoase avantaje. Nu întâmplător numele lor este citat adesea la „Panoul de onoare" al satului.

,. vagoaneacestor borcane. De pildă, în luna octombrie a.c. nu ni s-au pus la dispoziție 145 de vagoane, iar în luna noiembrie, numai în patru zile s-a înregistrat o restanță de 70 vagoane. Din această cauză sintem nevoiți să stocăm borcanele în întreprindere, blocînd spațiile de depozitare și căile de acces.Iată de ce facem, și pe această cale, un apel către Regionala C.F. București pentru a ne sprijini în înlăturarea acestor neajunsuri și e- vitarea lor în viitor.
in cursă, conductorii aleargă în dreapta și-n stingă pentru procurarea surcelelor necesare la aprinderea brichetelor de cărbune, urmind ca. apoi, călătorii, după poftă și după cum îi taie capul, să ardă cota de cărbune alocată. Nu de puține ori însă cărbunii se consumă pe ruta de ducere, iar la întoarcere, călătorii se încălzesc... cu explicațiile și scuzele conductorilor. Și toate a- cestea se petrec în timp ce vagoanele sînt prevăzute cu calorifere ce ar trebui încălzite cu aburi.O aserpenea bizară măsură a fost luată de Regionala C.F.R.—Cluj, care a dispus punerea în aplicare a acestei „inovații".

DE LA C.E.C.Acțiunea de economisire la C.E.C — care înregistrează o continuă dezvoltare — este stimulată și de avantajele acordate depunătorilor de Casa de Economii și Consemna- țiuni, instituție bancară specializată in relațiile cu populația.Este cunoscut că. indiferent de instrumentul de economisire pe care sint depuse sumele, toți depunătorii beneficiază de o serie de drepturi și de avantaje generale, printre care se numără și dreptul de a împuternici alte persoane să dispună de sumele plătite la C.E.C. tn baza acestui drept, titularul u- nui libret de economii nominal, al unui cont personal sau al unui depozit de obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri depuse spre păstrare la C.E.C. poate cere oricind inscrierea in libret sau in formularul de deschidere a contului personal, respectiv a depozitului de obligațiuni, a unei „clauze" prin care Împuternicește și alte persoane (cel mult două) să dispună de sumele depuse.tn afara „clauzei de împuternicire" care are valabilitate numai in timpul vieții titularului se pot ■Stabili și „dispoziții testamentare", valabile după decesul titularului. Prin dispoziția testamentară ce se înscrie în fișa de cont a titularului, dreptul de dispoziție asupra depunerilor poate fi acordat oricărei persoane, ca și in cazul „clauzei de împuternicire".Dispoziția testamentară se poate introduce concomitent cu o clauză de împuternicire pe timpul vieții titularului.Depunerile asupra cărora nu s-au dat dispoziții testamentare se eliberează de Casa de Economii și Consemnațiuni in caz de deces al titularului moștenitorilor legali, pe baza certificatului de moștenitor e- liberat de organele competente.Clauzele de împuternicire și dispozițiile testamentare pot fi modificate sau anulate oricînd de către titulari.
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RESURSELE MATERIALE
valorificate gospodărește, 

cu eficiență superioară 
ACȚIUNI, INIȚIATIVE ȘI MĂSURI ÎN ÎNTREPRINDERI 
DIN JUDEȚELE CLUJ, DÎMBOVIȚA, VÎLCEA ȘI TIMIȘ Aspect de muncă din secția montaj I a întreprinderii de mașini electrice din București

In Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului se pune un accent deosebit pe dezvoltarea mai 
rapidă a bazei de materii prime interne, pe folosirea rațională a mate
riilor prime și materialelor, creșterea randamentului utilizării lor. Cum 

s-a trecut la îndeplinirea acestor sarcini majore, ce acțiuni inițiază con
siliile oamenilor muncii, organizațiile de partid, comuniștii, colectivele de 
muncitori și specialiști pentru înfăptuirea riguroasă a obiectivelor 
stabilite de Conferința Națională privind asigurarea și valorificarea 
superioară a bazei de materii prime și energetice ?

O îndatorire civică, o obligație de răspundere

a fiecărei unități agricole:

Din minereuri sărace, 
metal util— De acum înainte — ne spunea muncitorul Otvos Gheorghe, reprezentant al oamenilor muncii în organul colectiv de conducere al COMBINATULUI MINIER DIN CLUIN’APOCA — cel mai important lucru in activitatea unității noastre, sprijinită de Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere din Cluj-Napoca, este preocuparea stăruitoare de a asigura dezvoltarea mai rapidă a bazei de materii prime interne, prin accelerarea valorificării surselor cunoscute — inclusiv a celor cu conținuturi utile mai scăzute sau situate in condiții grele de exploatare — promovarea unor tehnologii moderne de înnobilare a minereurilor, de ridicare a gradului lor de utilitate pentru economia națională.— Ce ați stabilit concret ?— Se cunoștea că in bazinul minier Căpuș există o rezervă geologică de minereuri de fier cu un conținut sărac care, prin tehnologiile clasice cunoscute, nu putea fi valorificată eficient. Acționînd în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, s-a pus la punct o soluție tehnică optimă pentru extragerea și prepararea acestui minereu, soluție ce asigură aproape dublarea conținutului în minereu. în comparație cu minereul de fier de la Teliuc —

0 gamă variată de oțeluri 
speciale— începind cu anul Viitor, la COMBINATUL DE OȚELURI SPECIALE DIN TÎRGOVIȘTE se va produce întreaga gamă de oțeluri speciale pentru fabricația de autoturisme din țară, se vor realiza oțeluri de scule în stare laminată, o variată gamă de oțeluri pentru rulmenți și blocuri forjate din oțel pentru matrițe in dimensiuni de peste 400 mm ; se vor asimila, de asemenea, oțeluri inoxidabile și refractare, ne-a spus tovarășa Ionica Moiceanu, metalurg, șeful atelierului de inginerie tehnologică.„Avem un plan îndrăzneț, dar întru totul realizabil — ne relata secretarul comitetului de partid, Haralam- bie Banu. Hotărîrile Conferinței Naționale a partidului ne-au mobilizat puternic capacitățile noastre creatoare. Oamenii s-au sfătuit, și-au reevaluat posibilitățile, au stabilit noi măsuri și acțiuni. Astfel, tî- nărul colectiv al atelierului de inginerie tehnologică se preocupă de asigurarea unor condiții cît mai bune pentru realizarea producției de oțeluri rapide, cu conținut redus de wolfram, de oțeluri rapide hiper- carbonate solicitate de întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală. Un alt colectiv, în fruntea căruia se află inginerul Petre Partenie și subinginerul Constantin Neagu, a început asimilarea fabricației in țară a cilindrilor pentru laminor, care pină acum se aduceau din import".Există, așadar, aici, la C.O.S. din Tîrgoviște, certitudinea — materializată în obiective și fapte concrete — că saltul de la cantitate la noua calitate se poate realiza cu bune rezultate.

Iarna - anotimp de activitate neîntreruptă pentru constructori
(Urmare din pag. I)năm în această nedorită categorie șantierele întreprinderii de motoare electrice din Filiași, forjei grele de la Șantierul Naval din Dro- beta-Turnu Severin ș.a. Este t- nexplicabil cît de repede s-a putut așterne uitarea peste învățămintele desprinse din ceilalți ani, cind omisiuni de același gen au îngreunat considerabil desfășurarea ritmică a lucrărilor pe timpul friguros. Și-au programat constructorii o altă... desfășurare a iernii ? Au calculat constructorii de pe aceste șantiere ce volum de producție se pierde datorită neaplicării acestor elementare măsuri de prevedere urmărind diminuarea efectelor negative ale iernii ? Dacă nu, să facem noi un asemenea calcul. Pe șantierul întreprinderii navale de elice, piese turnate din neferoase, piese turnate și forjate din oțel (INETOF) Galați, prin „omisiunea" verificării stării drumului i_are leagă secția de producție industrială de șantierul propriu-zis, mașinile care transportă betonul trebuie să-și schimbe ruta și, în mod inevitabil, să traverseze o cale ferată, unde nu o dată au de așteptat zeci de minute la barieră. Producția irosită în ultima lună din această aparent banală cauză ? 1 000 mc de beton mai puțin decît era prevăzut prin proiecte, nerealizîndu-se numai la acest capitol lucrări insumînd aproape o jumătate de milion de lei.Menținerea unor stări de lucruri atit de negative pe șantiere scoate limpede in evidență faptul că nu peste tot a fost pe deplin înțeleasă necesitatea efectuării cu răspundere și la timp a pregătirilor pentru în- timpinarea iernii. Fie că e vorba de 

Ghelar (Hunedoara) și Băișoara (Cluj) se obține o eficiență cel puțin la același nivel, dacă nu chiar superioară.— Ce se întreprinde pentru diversificarea produselor nemetalifere, pentru elaborarea de noi tehnologii ? — l-am întrebat pe ing. Alexandru Chiria, director tehnic în combinat.— Am elaborat documentațiile pentru realizarea unei stații de înnobilare a caolinului silicios pentru industria refractară. De asemenea, vom trece de urgență la înnobilarea, prin spălare, a argilei de Șuncuius. S-a cercetat și pus în valoare, cu rezultate foarte bune, rinolitul de Parva pentru industria ceramică. Aș aminti și de noul nostru produs denumit bentolemn, realizat de colectivul secției Cluj-Napoca a Institutului de cercetări și proiectări miniere și care se utilizează cu bune rezultate în turnătorii. Este în curs de realizare, prin autodotare, o linie de fltțx separată, lucrăm la perfecționarea tehnologiei de fabricație. Adresăm unităților Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții apelul de a ne asigura necesarul de făină din lemn, fără de care nu putem obține produsul nostru, atît de solicitat de turnătorii in vederea reducerii importurilor.

— în ceea ce ne privește, am luat toate măsurile pentru înfăptuirea sarcinilor care ne revin din Programul suplimentar — ne spunea Nicolae Negraru, oțelar specialist la oțelăria electrică nr. 2. Ne-am însușit în toate amănuntele tehnologia de elaborare a oțelului pentru producția anului viitor. Sîntem gata, fără a precupeți nici un efort, să înregistrăm saltul calitativ cerut de conducerea partidului. Pentru aceasta ne pregătim continuu și eu și ceilalți tovarăși din echipă, Constantin Udro- iu și Valeriu Bordeianu, cu care întreținem și menținem în perfectă stare de funcționare cuptoarele.Laminorul de benzi electrotehnice — sector cu o dotare tehnică deosebită. Se înțelege că și oamenii care muncesc aici au o calificare profesională ridicată. Gheorghe Iliescu, operator electronist, este unul dintre aceștia.— Preocuparea mea de bază — ne spunea el — constă în verificarea schemelor electronice, în intervenția operativă, energică și competentă, pentru ca instalațiile să realizeze fără abatere, integral, parametrii stabiliți de grosime și calitate. Produsul nostru — banda electrotehnică pentru dinam pe care o fabricăm — este pretențios și orice deficiență, oricit de neînsemnată, este evidentă. în prezent asimilăm banda electrotehnică pentru transformator. Acum, cind avem de înfăptuit sarcinile din documentele Conferinței Naționale a partidului, vom acționa cu înaltă conștiință muncitorească pentru a fabrica produse mai bune, de înaltă valoare economică, pe măsura solicitărilor beneficiarilor noștri. Fie- 

șantiere unde se mizează pe o iarnă ușoară sau de șantiere ce au contat pe o alta tîrzie, lipsa unei preocupări temeinice în acest sens pune acum în cauză evoluția lucrărilor, încadrarea lor riguroasă în prevederile graficelor din decembrie. Timpul nu așteaptă și, de aceea, trebuie luate grabnic toate măsurile pentru recuperarea restanțelor la acest capitol. Organelor și organizațiilor de partid de pe șantiere le revine sarcina de a controla îndeaproape și de a urmări modul cum se asigură pregătirea sub toate aspectele a lucrului pe timp friguros, de a nu tolera nici un compromis în această privință. Totodată, este momentul cel mai nimerit ca Ministerul Construcțiilor Industriale să controleze cu maximă exigență stadiul îndeplinirii planurilor elaborate în acest sens, stabilind totodată cauzele care au dus la neîndeplinirea lor și, mai ales, măsurile cele mai eficiente pentru asigurarea lucrului în timpul iernii, astfel ineît activitatea de investiții să se desfășoare normal, în ritm din ce în ce mai susținut. O intervenție energică din partea conducerii ministerului se impune cu atit mai mult cu cît din datele unui sondaj efectuat pe șantierele platformelor chimice de la Arad, Bacău, Craiova, Pitești, Ploiești și Tirgu Mureș reiese că programele-cadru de măsuri pentru iarnă n-au fost îndeplinite decît în proporție de 70 la sută. în fața acestei situații, conducerile trusturilor care au în subordine șantierele menționate au datoria să mobilizeze energic pe constructori pentru închiderea și încălzirea spațiilor de lucru, să lărgească fronturile de lucru afectate montajului, să adopte 

care dintre noi învață, în cursuri organizate în secție, din experiența celor mai vechi, din tehnica mondială și — de ce să n-o spunem 1 — chiar
Și materialele secundare

pot deveni... principaleCe noi resurse și inițiative pe linia valorificării superioare a diferitelor resurse materiale se fructifică, în a- ceste zile de după Conferința Națională a partidului, în unități din județul Vilcea ?în unitățile de exploatare forestieră din Brezoi și Băbeni, deșeurile de masă lemnoasă rezultate din procesul de fabricație, care depășeau 30 000 mc anual, erau transformate în... lemn de foc. îndreptînd spre aceste unități fonduri de investiții și construind două secții pentru fabricarea de plăci aglomerate, deșeurile respective au devenit importante materii prime, valoarea lor crescînd prin industrializare de peste patru ori. Cu circa 3 milioane lei își sporește pro- ducția-marfă și colectivul Combinatului de prelucrare a lemnului Rîmnicu Vîlcea, prin folosirea furnirelor estetice ce erau sub STAS la fabricarea unor produse mulate, care sînt foarte solicitate pe piață.Ne aflăm la ÎNTREPRINDEREA DE TALPĂ ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE DE CAUCIUC DRĂGĂȘANI. Aici, atit prin creșterea producției, cît și prin reducerea consumurilor, volumul beneficiilor suplimentare se va ridica, pînă la finele anului, la peste 18 milioane lei, ceea ce atestă preocupările comuniștilor, ale tuturor muncitorilor pentru buna desfășurare a producției în condiții de eficiență economică superioară. Cum se acționează concret, îndeosebi acum, după Conferința Națională a partidului,
Gospodarul bun nu risipește 

nici deșeurileLa ÎNTREPRINDEREA DE PIELE ȘI MÂNUȘI DIN TIMIȘOARA discutăm cu tovarășa Veronica Moe, muncitoare în secția cusut, membră in consiliul oamenilor muncii, care ne relatează :— în unitatea noastră există o preocupare mai veche pentru introducerea în circuitul productiv a deșeurilor de piele rezultate din procesul tehnologic. în acest an, bunăoară, la propunerea muncitorilor și cu sprijinul atelierului de creație, din deșeuri au fost realizate 24 de articole, obți- nîndu-se o producție în valoare de peste 2,2 milioane lei. Iată de ce, pentru noi, sarcinile din documentele Conferinței Naționale a partidului, în legătură cu utilizarea in scopuri productive a tuturor deșeurilor, le considerăm pe deplin realiste, contribuind la creșterea in continuare a eficienței întregii noastre activități. Muncitorii Rujița Stoian, Petru Roman, Emil Neducin, maistrul Carol Hofller și alții au propus lărgirea gamei de articole fabricate din deșeuri, în sensul de a se confecționa produse la care să se folosească superior atît resturile de piele, cît și resturile de la blănurile naturale și artificiale, serjul matlasat, vatelina ș.a. Analizînd aceste propuneri, consiliul oamenilor muncii le-a găsit în

tehnologii de execuție noi, menite să ducă la scurtarea termenelor.Pe alte șantiere, chiar și cele mai bune intenții ale constructorilor riscă să fie compromise de lipsa de receptivitate cu care sînt onorate obligațiile contractuale ferm asumate de către o serie de furnizori de materiale de construcții. Deși conducerea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții a indicat unor întreprinderi de materiale izolatoare din subordine — este vorba de cele din Vaslui. Ber- ceni, Șimleu Silvaniei și Bîrcea — să introducă o ordine riguroasă în livrările de vată și produse din vată minerală, să recupereze restanțele acumulate în lunile anterioare, în realitate, lucrurile n-au intrat deloc pe făgașul dorit. Se poate afirma chiar că, de la această inițiativă a ministerului pentru reactualizarea a- cestor grafice, evoluția livrărilor s-a înrăutățit. Astfel, a trecut o lună de la încheierea noilor grafice, o lună în care s-a livrat doar 40 la sută din cantitatea stabilită chiar de furnizori, rămînînd ca în aceste ultime zile ale anului să fie expediate pe șantiere restul de 60 la sută. Cum a urmărit și controlat conducerea ministerului modul în care sînt duse la îndeplinire propriile hotăriri ? Cît privește furnizorii menționați, cunosc aceștia dimensiunile neajunsurilor provocate de lipsa de răspundere cu care își tratează propriile semnături puse pe noile programe de livrare ? Produsele de vată minerală așteptate atit de mult pe șantiere sînt absolut necesare pentru încheierea lucrărilor la o serie de capacități cu termene de punere în funcțiune chiar în acest an și, totodată, pentru evitarea pierderilor de energie la o 

din neajunsurile ivite, care fac de fiecare dată obiectul unor dezbateri la fața locului, cu întreg colectivul. în scopul înlăturării lor rapide.

pentru gospodărirea judicioasă a resurselor secundare ?— Mai intii — ne relata maistrul Ștefan Fieroiu, reprezentant al muncitorilor in consiliul oamenilor muncii al întreprinderii —' au fost stabilite punctele-cheie de pe liniile tehnologice. adică locurile unde se poate acționa direct și eficient asupra valorificării resurselor secundare. Apoi, au fost constituite colective de specialiști șl muncitori cu experiență, care să urmărească finalizarea măsurilor propuse. Astfel, un colectiv condus de ing. Valeriu Cazacu a primit sarcina să se ocupe îndeaproape de îmbunătățirea rețetelor de amestecuri cu pudretă rezultată din măcinarea bavurilor și a altor deșeuri. Eficiența estimată a acestei acțiuni : economisirea a peste 400 tone amestecuri din cauciuc. Un alt colectiv, condus de maistrul Romulus Antonescu, se ocupă de redimensionarea matrițelor pentru înlăturarea pierderilor de material la prelucrarea tălpilor de microporos, cîștigindu-se în acest fel peste 80 tone de cauciuc. S-ar mai putea vorbi de sugestiile și inițiativele, în aceeași direcție, ale muncitorilor Florica Sandu, Gheorghe Udrea și ale altora, care s-au ocupat direct, cu simț de răspundere, de perfecționarea operațiilor de presare sau prelucrare, tocmai spre a determina reducerea șjșțematică a consumurilor specifice, valorificarea judicioasă.a tuturor resurselor, fie ele principale sau... secundare.

temeiate și a luat hotărîrea de a elabora un program special, pentru anul 1978, de valorificare complexă a deșeurilor tehnologice.— Cînd va începe materializarea acestui program ?— încă de pe acum. Dind contur propunerilor formulate de colectivele din secții, specialiștii întreprinderii, cu sprijinul celor mai pricepuți muncitori și maiștri, au trecut la crearea, exclusiv din deșeuri, a unor produse noi, solicitate de organizațiile comerciale. Programul întocmit prevede utilizarea unor ' cantități de peste 20 tone deșeuri de piele, practic, a tuturor deșeurilor rezultate din fabricație. Acțiunea se va extinde și în secția tăbăcărie, unde va fi pus în valoare și cromul recuperat din deșeurile de piei cromate.— Care va fi eficiența unor asemenea acțiuni în întreprindere ?— Estimăm că. prin valorificarea deșeurilor, în anul 1978 vom realiza o producție de & milioane lei, de peste două ori mai mare decît cea obținută în acest an și un beneficiu de 3,5 milioane lei.
Grupaj realizat de
Corneliu CARLAN
și corespondenții „Scînteii"

serie de instalații aflate în exploatare. Această situație nu este singulară. întreprinderea de prefabricate „Progresul" din Capitală are, la rin- dul ei, serioase datorii neonorate în ce privește elementele P.A.S. pentru acoperișuri. Era de așteptat ca in luna decembrie situația să se amelioreze. Dar nu s-a întîmplat așa. în plus, în pofida demersurilor repetate pe lingă furnizor, constructorii n-au reușit nici astăzi să-i afle intențiile. Au avut, oare, tovarășii din conducerea acestei unități curiozitatea să calculeze ce pondere au cele 37 tone nelivrate încă asupra evoluției lucrărilor pe șantiere ? Să apelăm la cifre : numai cu 16 tone din această cantitate se poate asigura executarea a 7 700 mp de acoperișuri și crearea unor condiții normale de lucru pe timpul iernii pe șantierele întreprinderilor de conductori emailați Zalău, metalurgică Bocșa Română, de piese auto din orașul Sfîntu Gheorghe, de utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare din Bistrița.Evident, abaterile de la prevederile contractuale ale furnizorilor amintiți, optica greu de înțeles manifestată de Centrala materialelor de construcții dobîndesc, în contextul actual, o gravitate și mai mare. Rapida remediere a acestei anomalii obligă factorii de răspundere din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții să lămurească neîntîrziat situația care s-a creat în cazul acestor furnizori și să-i mobilizeze pentru a-și respecta cu strictețe obligațiile contractuale.
Cristian ANTONESCU 
Dan PLAEȘU 
Ion MANEA

LIVRAREA NElNTÎRZIATĂ

A PRODUSELOR LA FONDUL DE STATîn acest an, în județul Olt, ca și în alte zone ale țării, condițiile climatice nu au fost dintre cele mai favorabile. Lucrătorii ogoarelor au muncit cu dăruire pentru a smulge pămîntului recolte cît mai bogate. Se poate aprecia că, în bună parte, eforturile lor au fost răsplătite. Datorită extinderii irigațiilor, dotării stațiunilor de mecanizare cu tractoare și mașini agricole moderne, folosirii unor cantități mari de îngrășăminte chimice, greutățile generate de evoluția nefavorabilă a condițiilor atmosferice au fost depășite mai ușor. Totuși, cooperativele agricole nu și-au realizat integral planul la producția de porumb. Ținînd seama de această situație, a fost micșorat și planul de livrări la fondul de stat stabilit inițial.Dovedind responsabilitate față de sarcinile ce le revin în această privință, cooperativele agricole Redea, Tătulești, Dobrunu, Bobicești, Balș, Optași, Piatra Olt ș.a. și-au achitat integral obligațiile contractuale și chiar au livrat anumite cantități în plus la fondul de stat. Din datele puse la dispoziție de întreprinderea județeană de valorificare a cerealelor rezultă însă că mai sînt unități care nu și-au onorat în întregime obligațiile contractuale. între acestea se numără cele din comunele Găvănești, Radomirești, Groșani, Ghimpețeni. Desigur, cauzele restanțelor înregistrate diferă de la caz la caz. Așa, de pildă, cooperativa agricolă din Brîn- coveni mai trebuie să livreze la fondul de stat 350 tone de porumb boabe. Tovarășul Gh. Sanda, primarul comunei, ne spunea că s-au analizat toate posibilitățile cooperativei, dar nu vor putea fi achitate integral obligațiile contractuale. Și, într-adevăr, aceasta este realitatea. Numai că justificările de acum ar fi putut fi evitate dacă în vară s-ar fi acordat mai multă atenție organizării muncii și s-ar fi luat măsuri pentru întreținerea corespunzătoare a culturii porumbului. Pe cele 300 ha amenajate pentru irigații și cultivate cu porumb nu s-a aplicat nici o udare. Ca urmare, producția realizată la hectar a fost mult sub aceea care a fost prevăzută.în alte unități, deși există porumb în stoc și mai trebuie să se livreze anumite cantități la fondul de stat, se trage pur și simplu de timp, în- tîrziindu-se în mod nejustificat achitarea obligațiilor contractuale. Astfel, cooperativa agricolă Gostavățu nu a mai transportat porumb la baza de recepție de aproximativ o lună de zile. Tovarășul Pantilie Matei, președintele cooperativei agricole, motivează că nu pot fi folosite cele trei
SATU MARE

Se extind prestările 
de serviciiExistă în cadrul cooperativei „Metalo-lemn" din Satu Mare, pe strada Mihai Viteazul, o mi- nicasă de comenzi de mobilă pentru populație, unde este a- menajată și o expoziție. Această unitate a contribuit in mod substanțial la testarea cerințelor populației în privința preferințelor de mobilă, cît și la asigurarea unui volum crescînd de comenzi ce le onorează în cele patru secții de tîmplărie ale cooperativei.— Dacă în anul 1977 — spunea tovarășul Toma Șerban, vicepreședinte al cooperativei — volumul prestărilor de servicii către populație reprezintă 37 la sută din volumul producției globale, în cursul anului viitor sarcina la acest indicator se va dubla aproape, ajungînd la 65—70 la sută. Dialogul atent, plin de solicitudine cu populația s-a soldat cu propuneri de produse și servicii noi, care au și început să se realizeze. Bunăoară, s-a trecut la confecționarea de mi- nisobe cu plită de gătit de dimensiuni 50X50 cm adecvate bucătăriilor mici. Comenzile — pentru cei interesați — se pot face la secția nr. 33 de pe strada Pietroasa din Satu Mare. Tot în urma consultării populației, s-a trecut la producerea mai multor articole de uz gospodăresc care vin în completarea produselor realizate în industrie sau în alte unități meșteșugărești din țară. Astfel, în cadrul secțiilor nr. 18 și 34 se execută dispozitive de tăiat cartofi, vase de diferite dimensiuni pentru producerea sucurilor de legume și fructe, cuțite de masă, cuțite pentru deschis cutii de conserve, tirbușoane, dopuri metalice pentru sticle etc. (Octav Grumeza). 

camioane deoarece... nu e bună benzina. Cum se face însă că benzina e bună și mașinile merg atunci cind trebuie să se facă alte transporturi ? Nu-i mai puțin adevărat că nici șefii unor baze de recepție nu intervin in mod activ pentru a impulsiona transportul și achitarea obligațiilor contractuale. „Deoarece noi nu avem su-
Raid-anchetă 

în cooperative 
agricole din județul Olt

ficiente mijloace de transport, am stabilit ca baza de recepție să închirieze mașini de la I.T.A. și să ni le trimită — ne spunea tovarășul Dumitru Roșea, președintele cooperativei agricole Cioroiu. De cîteva zile nu a mai venit insă nici o mașină, deși mai avem de livrat circa 50 tone de porumb". L-am căutat pe tovarășul Marin Trepăduș, șeful bazei de recepție la care transportă porumbul cooperativa agricolă Cioroiu, dar nu a fost de găsit și nimeni de la bază nu știa unde este plecat,La indicația comitetului județean de partid, in toate unitățile au fost reanalizate posibilitățile de a se îndeplini sarcinile de livrare la fondul t de stat. Ca atare, după cum am arătat, multe cooperative agricole au livrat unele cantități de porumb peste cele contractate inițial. Totuși, acțiu
CONTRACTUL 
angajament ferm, 

nu simplă promisiune 
Însemnări despre realizarea contractelor 

de colaborare cu întreprinderea 
de tractoare pe șenile din Miercurea ducLaconic și fără comentarii, statisticienii au comunicat de curînd : economia județului Harghita are asigurate toate condițiile să atingă, încă din 1978, deci cu doi ani mai devreme, un volum de producție industrială de peste 10 miliarde de lei, rea- lizind pină in 1980 o producție suplimentară de 1 miliard 700 milioane de lei.Firesc, îndeplinirea acestor obiective de însemnătate majoră depinde de realizarea și chiar depășirea planului la toți indicatorii, de către toate unitățile economice din județ.— Cu planul pe acest an nu stați prea strălucit, remarcăm, la un moment dat, în discuția cu inginerul Constantin Burtea, directorul de curînd numit al Întreprinderii de tractoare pe șenile din Miercurea Ciuc. i — Da, intr-adevăr, așa stau lucrurile. Cu toate măsurile luate, am intrat în ultima lună a anului cu o restanță de peste 200 de tractoare. De bună seamă, vina o purtăm și noi. Nu vreau să afirm că ne-am resemnat in fața greutăților. Judecind însă lucrurile în mod realist, cred că, pe lingă ansamblul de măsuri luate de noi, in curs de finalizare, redresarea producției este condiționată de rezolvarea unor probleme de fond, ce depășesc competența noastră.Am transcris aceste opinii după ce am privit îndelung șirurile lungi de tractoare care, după cum am fost informați, nu pot fi încă expediate deoarece le lipsesc diferite piese nelivrate la timp de cîteva din cele 80 de întreprinderi ce colaborează la realizarea acestui nou produs românesc. Este vorba. în primul rînd, de ÎNTREPRINDEREA DE TRACTOARE DIN BRAȘOV, principalul furnizor, care își „onorează", de regulă, comenzile cu mari întîrzieri, moti- vînd... că „are de făcut față unor sarcini mult mai mari decît cele aleI.T.S.  Miercurea Ciuc".Comentariile sînt de prisos, Intru- cît credem că nu trebuie să reamintim că, pe lingă obligația ce o are de a-și respecta contractele, uzinei brașovene ii revine datoria morală de a transmite unei tinere întreprinderi experiența sa ciștigată în timpul unei îndelungate activități.Dar iată și cîteva angajamente — comunicate de curînd de către corespondenții „Scînteii" din județele respective — ale întreprinderilor furnizoare, de a-și lichida restanțele și a contribui astfel la realizarea sarcinilor pe acest an ale I.T.S. Miercurea Ciuc.• „ELECTROBANAT" din Timișoara : La poziția faruri cu diametrul de 130 mai avem de livrat, pină la sfirșitul anului, 1 489 bucăți. La poziția lămpi de bord mai avem de livrat, pînă la sfîrșitul anului. 

nea de transport și livrare trebuie organizată mai bine. Facem această afirmație deoarece se constată unele neajunsuri. Astfel, cooperativele agricole Gostavățu, Bălănești. Coteana ș.a. figurează la întreprinderea județeană de valorificare a cerealelor cu o anumită cantitate de porumb care trebuie livrată la fondul de stat. Dar la bazele de recepție și in balanțele unităților amintite sînt înscrise alte cifre. De asemenea, trebuie combătută tendința manifestată în unele unități de a reține mari cantități de produse pentru consumul propriu. Astfel, cooperativa agricolă Osica de Sus a obținut anul acesta o producție bună de porumb ; planul nu a fost realizat cu circa 230 tone, ceea ce nu este mult față de cantitatea totală obținută. Totuși, în mod surprinzător, întreaga nerealizare a fost scăzută din planul inițial stabilit pentru fondul de stat. Mai mult, unitatea a vîn- dut zeci de tone de porumb pentru a-și procura material lemnos. Este o practică ce trebuie combătută cu toată fermitatea.Cooperativele agricole din județul Olt pot și trebuie să livreze mai multe produse la fondul de stat. După cum am văzut, unele restanțe sînt determinate de anumite deficiențe organizatorice, altele se explică prin ritmul lent în care se transportă acum porumbul. Pretutindeni, trebuie făcut totul, trebuie acționat cu răspundere pentru ca obligațiile contractuale să fie onorate integral și cit mai repede.
Ion TEODOR

622 bucăți. Restanța de 322 bucăți rămasă din luna noiembrie a fost expediată la 30 noiembrie. (La ora cind 
trimitem la tipar aceste rinduri, va
goanele care transportă produsele 
menționate n-au sosit la destinație).• ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ PLOPENI : S-a încheiat un contract pentru 600 de instalații hidraulice-3258006. La data de 12 noiembrie a.c., unitatea noastră a livrat ultima instalație. Întreprinderea din Miercurea Ciuc solicită încă 150 de instalații. Vom încerca să satisfacem această cerere suplimentară.• ÎNTREPRINDEREA DE APA- RATAJ ELECTRIC AUTO ȘI MOTOARE ELECTRICE DIN SF. GHEORGHE : Pînă la 15 decembrie vom recupera restanțele de pină acum. (Notăm că la 21 decem
brie unitatea din orașul menționat 
încă n-a livrat nici o bucată din cele 
800 comutatoare lumină pornire — 
6220).• ÎNTREPRINDEREA DE ȘURUBURI DIN TG. SECUIESC : în funcție de ritmul în care vom primi semifabricate presate de la întreprinderea de tractoare din Brașov, vom putea livra apărătoarele comandate de întreprinderea de tractoare din Miercurea Ciuc, ținînd cont că pentru realizarea acestor piese avem nevoie de circa 10 zile.

Ieri ni s-a comunicat că întreprin
derea de șuruburi din Tg. Secuiesc 
este restantă cu 4 520 apărătoare, de
oarece a onorat pină acum doar a- 
proximativ 10 la sută din obligația 
contractuală asumată.• ÎNTREPRINDEREA „NICOLI- NA“ DIN IAȘI : întreprinderea de tractoare Miercurea Ciuc a încheiat contracte pentru 700 echipamente de buldozer S-651. S-au livrat pînă la 24 noiembrie 935 bucăți. De asemenea, s-au contractat 300 de bucăți scarificatoare. Cele 119 bucăți restante vor fi expediate pînă la sfirșitul anului. (N.R. : directorul co
mercial al I.T.S. Miercurea Ciuc, 
Ștefan Kdpefalnagy, susține că aces
te date, ca și cele comunicate de În
treprinderea mecanică Plopeni, nu 
sînt întocmai exacte. Dar nu este 
greu să se facă cît mai degrabă lu
mină !).Punem punct aici investigațiilor noastre. Este de așteptat ca angajamentele asumate prin contracte să fie întocmai respectate, pentru a se crea condiții de redresare a producției în această tînără, dar importantă întreprindere, care are de îndeplinit acum și în viitorii ani sarcini sporite, mereu mai complexe.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI" N. IORGA

Formațiile corale pot fi 
ajutate mai mult și mai bine 

în alegerea repertoriului

Filmele izbutite ale amatorilor — 
pe marele ecran

Istoria literaturii românești
Introducere sintetică

Este un fapt incontestabil: creația corală a fost puternic stimulată de primul Festival național „Cintarea României". In cadrul fertil al marii intreceri. compozitorii au avut o meritorie participare, realizind cu măiestrie și talent cintece patriotice, muncitorești-revoluționare, poeme, cantate, oratorii, creații dedicate patriei și partidului, oamenilor muncii, școlarilor, pionierilor și ostașilor patriei noastre socialiste, toate acestea contribuind într-o foarte mare măsură la îmbogățirea repertoriului formațiilor corale.Un succes cu totul deosebit l-a înregistrat mișcarea corală de amatori, atit in ceea ce privește apariția unor noi și valoroase formații, precum și sub aspectul nivelului interpretării artistice. Multe ansambluri, alcătuite din tineri muncitori, țărani și intelectuali, au putut aduce, prin vigoarea, prospețimea și frumusețea glasurilor, o notă aparte, un plus de calitate, o emoție firească, decurgind din tinerețea formațiilor. Se poate spune, pe drept cuvînt, că mișcarea corală de amatori, stimulată prin diverse forme, a Înregistrat o reală ascensiune, îm- bogățindu-și permanent repertoriul cu lucrări în genuri și stiluri diferite, de la muzica clasică la cea contemporană, un accent deosebit, punindu-se pe cintecul patriotic din trecut și de azi, abordînd. de asemenea piese corale de proporții mal mari (poeme, suite, balade, fragmente din oratorii și cantate), toate acestea contribuind într-o foarte mare măsură la dezvoltarea tehnico-inter- pretativă a formațiilor corale. Aceste succese se datoresc fără îndoială și dirijorilor, muzicienilor, animatori ai vieții corale de. amatori, care prin prestigiul lor profesional, artistic, valorificind in mod creator cele mai reprezentative creații muzicale ale compozitorilor noștri clasici și contemporani, au contribuit la ridicarea pe trepte superioare a calității artistice a spectacolului muzical și, prin abeasta, la dezvoltarea gustului pentru arta corală a publicului spectator.Cu toate succesele obținute in cadrul primei ediții a Festivalului național „Cintarea României", o analiză atentă la scara țării pune in lumină și unele aspecte negative ale mișcării corale a amatorilor. Se constată că, în unele județe, această activitate de importanță deosebită in viața muzicală a țării noastre este puțin stimulată și îndrumată, de unde numărul redus de formații, iar in o serie de cazuri și o modestă pregătire artistică. Asistăm, de asemenea, cu regret, la inexplicabila

împuținare a numărului corurilor sătești de frumoasă tradiție și chiar a corurilor muncitorești din cadrul unora din întreprinderile și instituțiile cu o mare pondere economică și socială. După cum constatăm desființarea sau autodesființarea (!) altora, aceasta datorindu-se lipsei de activitate permanentă, unui anume dezinteres din partea unor foruri care răspund de îndrumarea mișcării artistice de amatori. ..Dispariția" unor formații, chiar ansambluri, ne arată că ele au apărut mai cu seamă pentru a fi „aruncate" in concurs, spre gloria nu atit a unei zone, oraș sau județ, cit poate a unor persoane... Oricum, este un fapt că in această a doua ediție unele formații nu mai activează, s-au dovedit, din diverse pricini, efemere. Momentul impune revitalizarea mișcării corale de amatori atit prin organizarea unei activități permanente — in spiritul cerințelor regulamentului-cadru al festivalului — prin înființarea do noi formații de genuri și tipuri diferite (coruri mixte, de voci egale, camerale, grupuri corale și vocale), cit și prin asigurarea condițiilor unei vieți concertistice permanente în orașe și centre comunale. Sint utile, in această perioadă, schimburile de experiență între diversele tipuri de formații corale, sub îndrumarea unor valoroși muzicieni (dirijori, compozitori, muzicologi), în vederea îndrumării acestora pe linia imbogățirii cunoștințelor de specialitate, a repertoriului. La nivelul fiecărui județ se pot organiza cursuri și întîlniri de lucru cu toți dirijorii corurilor de a- matori, în cadrul cărora să se insiste asupra unor probleme de specialitate, să se dezbată aspecte legate de politica de repertoriu, de ale

gerea acestuia în funcție de posibilitățile tehnice ale corurilor, a varietății tematice, prin abordarea unor lucrări de genuri și stiluri muzicale diferite.Mai mult ca oricînd — fapt cu prisosință demonstrat de prima ediție a „Cîntării României" — mișcarea muzicală de amatori are nevoie, a- cum, de îndrumarea nemijlocită a specialiștilor din cadrul tuturor instituțiilor muzicale profesioniste (dirijori, compozitori, folcloriști, muzicologi, profesori din cadrul conservatoarelor, școlilor de muzică și școlilor populare de artă etc.).Unele probleme le ridică repertoriul — factor de o deosebită importanță pentru activitatea corurilor de amatori. Amatorii trebuie ajutați mai mult să aleagă ceea ce este mai valoros din repertoriul existent și cel care se creează, variat ca gen și stil. Pentru alcătuirea programelor viitoare ale corurilor de amatori, dirijorii acestora pot să-și Îmbogățească paleta repertorială, selecționînd din variata gamă tematică de lucrări editate în culegerile „Flamura nea- timării", „Cîntare oamenilor muncii", „Cintec dulce românesc", „Lucrări corale polifonice", „Iubim acest pă- mint" (Institutul de cercetări etnologice și dialectologice), „Țara de miine", „Republică, mîndria noastră", „Tineret, vlăstar al țării", „Eroii din veac", „Cintarea României socialiste" (Editura muzicală) acele cîntece care se potrivesc mai bine profilului formațiilor, posibilităților interpretative ale acestora.
Mircea NEAGU
compozitor,
Institutul de cercetări etnologice 
și dialectologice

Am văzut la unul din cinematografele din Arad un scurt- metraj realizat de ci- neclubul „Atelier-1G“ din localitate. Spectacolul cinematografic, o adevărată reușită în materie, m-a îndemnat să-i vizitez pe cineaștii arădeni, la sediul lor. intr-o zi de lucru. Printre altele, președintele cineclu- bului, Gheorghe Sa- bău. ne spunea : „Ceea ce am realizat. în prima ediție a Festivalului „Cintarea României" — scurt-metra- jele „Aradul gospodarilor" și „Căminul nostru", filme cu caracter educativ, se află în circuitul cinematografelor din județ. Considerăm că este un puternic stimulent pentru activitatea noastră acela de a ști că lucrările vor fi văzute, judecate de mari mase de oameni ai muncii. Pe această cale se înfăptuiește și un deziderat major al festivalului, acela de a destina producțiile noastre publicului larg, omului muncii de la orașe și sate".La prima ediție a Festivalului „Cintarea României", cineclubul arădean. a ocupat locul I pe țară. Membrii acestuia, pe care i-am găsit în plină activitate, mărturiseau că vor

să-și mențină acest trofeu, dar prezentind in concurs filme mai bune, mai interesante. Se lucrează deja la scurt-metrajul „Imperativele calității", un reportaj despre căile ridicării calității produselor din industria ușoară, despre valorificarea mișcării de invenție și inovație ce se desfășoară in cadrul acestui cincinal. In același timp au
Cineclubul 

„Atelier 16“ - 
Aradînceput documentările pentru poemul cinematografic despre sti- clarii-țărani. La scurt- metrajul „Ion Niță Ni- codim", portret cinematografic al pictorului naiv din Brusturi, realizatorii se află intr-un stadiu înaintat de lucru.„Atelier-16" este un cineclub alcătuit din elemente tinere, muncitori și intelectuali arădeni, pasionați de cinematografie (loan Pleș, strungar la întreprinderea de strunguri, Damian Șandru, pedagog la Liceul hidrotehnic, Daniel Motz, montator la „Arta Meșteșugarilor", și Florin Hornoiu de la Centrul

de calcul, cel mai vechi cineclubist fiind Gheorghe Sabăli).La cele 30 de filme, zestre a cine- clubului de la înființare pină in prezent, ediția a doua a Festivalului „Cintarea României" va adăuga încă șapte, din care patru vor fi dedicate unor importante momente din istoria o- rașului Arad : în 1978 se vor împlini 2 000 de ani de la întemeierea localității, 950 de ani de la prima ei atestare documentară și 60 de ani de la Unirea din 1918. act istoric în care Aradul a jucat un rol de seamă. Filmele consacrate acestor evenimente vor fi „Vatra străbună", „Povestea unui steag", un interesant documentar istoric care se alătură altuia numit „Aradul și marea Unire", precum și filmul de inspirație contemporană „Aradul socialist al zilelor noastre".Ce altă urare li se poate adresa membrilor cineclubului „Atelier-16" — Arad decît aceea de a recolta noi și binemeritate succese în cadrul mobilizatorului Festival național „Cintarea României
Gheorghe 
UIGARAD

După aproape jumătate de veac, editura „Minerva" a reeditat recent unica ediție din 1929 a lucrării lui N. Iorga Istoria literaturii românești — Introducere sintetică (după note stenografice ale unui curs). Extinsul interval de la prima ei apari |ie a făcut ca a- eeastă importantă lucrare de istorie literară să fie de puținii supraviețuitori uitată, iar de cei mai multi cititori actuali dreptul ignorată, tăzi, ea

adevăratul poporul ui.înfipte in spirit ai . .Nici chiar Alecsandri nu scapă de învinui- asemenea pe care

Articole de artizanat și arta 
popularăîn „Luna cadourilor", magazinele ,.Hermes", aparținind Centralei de producție, prestări și construcții a cooperației de consum, dispun de un sortiment bogat și variat de bunuri de consum, produse de artizanat și artă populară realizate în unitățile proprii de prestări și producție situate în întreaga țară.Unitățile „Hermes" din București,

situate în str. Șepcari nr. 16, str. Constantin Esarcu nr. 1, B-dul Ni- colae Tltulescu bloc 13 și Calea Dorobanților nr. 140, precum și cele din orașele : Bistrița, Craiova, Baia Mare, Timișoara, Cărei, Slatina, Rm. Vîlcea, Covasna, Sf. Gheorghe, Tg. Ocna, Baia Sprie, Lehliu-gară, vă așteaptă.

de-aAs- nu poate fi pătrunsă in resorturile ei intime decit prin* tr-o anumită explicație retrospectivă. în cadrul istoriografiei literare a lui N. Iorga, această lucrare deține o funcțiune specială, am spune articulatorie. După cum arată M. Ungheanu in postfață, ea este totodată „un epilog și un prolog", o concluzie la cele șase volume de istorie literară românească, desfășurată de la începuturi pină la finele veacului al XlX-lea, și o pregătire pentru cele două volume care vor urma din Istoria literaturii românești contemporane.Caracterul cărții cuprinde o tardivă justificare a vechiului spirit care animase prezența Semănătorului in cultura românească. Deoarece, cu trei ani înainte de a- pariția Introducerii sintetice. Eugen Lovinescu afirmase intr-o lucrare a sa că poziția critică semănăto- ristă constituie un fenomen de mult depășii, Iorga îi răspunde indirect prin această carte. Totodată, ea este destinată de autorul ei să pregătească și Istoria româneștirane,

rea unei distanțări, n-ar fi cunoscut-o nici Heliade și nici Ale- xandrescu, oameni de origine socială mai simplă. Prin aceasta nu trebuie, totuși, să se înțeleagă că N. Ior- ga disprețuiește fără discernămint o influență străină, ceea ce ar fi absurd să presupunem din partea unui ilustru erudit. Autorul Introducerii sintetice nu admite însă decît acea influență care a fost organic selectată de poporul român și care a avut o reală acțiune de fecundare a rădăcinilor autohtone. Intr-o asemenea ordine, contactele venite din afară s-au dovedit adesea salutare, încă de mult ne-am putut dezvolta, astfel, o Renaștere , proprie, concomitentă cu aceea

Un recent colocviu despre arta comediei desfășurat la Galați a permis partici- panților, autori, actori, regizori, critici, scenografi, teatrologi etc., să treacă in revistă un număr mare de spectacole și să organizeze dezbateri pasionante despre nivelul comediei românești, la ora actuală. Mărturisesc că pentru mine a fost un prilej de a medita, in lumina actualității, la nivelul dramaturgiei și teatrului pe care il merită, de care au cu adevărat nevoie spectatorii de azi.Dramaturgia trecută in revistă cu prilejul festivalului amintit mi-a ridicat o serie de intrebări și fră- mintări, răsturnindu-mi u- nele principii pe care le socoteam imuabile. Unul din aceste principii, bunăoară, a fost acela că întotdeauna e recomandabil să apelezi la valori consacrate ale ' dramaturgiei pentru a-ți asigura un succes temeinic. Iată insă că o listă impresionantă de nume și titluri prestigioase nu au fost suficiente pentru a se realiza și spectacole remarcabile. Nereușita unor spectacole, semnate totuși de condeie renumite, face legitimă întrebarea : cui folosește goana după texte mai puțin cunoscute sau chiar uitate dacă ele sint numai scuturate de praf șl asezonate cu modalități discutabile, in loc să fie realmente valorificate prin interpretări noi, prin idei regizorale originale, inedite, conforme cu climatul elevat al teatrului românesc contemporan, cu marile sale funcții și îndatoriri sociale ?Se poate spune, in această privință, că dispunem într-adevăr de o bogată „materie primă" in domeniul dramaturgiei contemporane, dar mai ales clasice. Se pune cu mare a- cuitate problema valorificării ei, a ridicării eficienței educative, fapt care depinde de modul cum știm să le recomandăm nu numai interesului oarecum instructiv al spectatorului de azi, dar să i le prezentăm într-o manieră stringent actuală, din unghiul necesităților spirituale ale omului de azi, constructor al socialismului, făuritor al celei mai drepte orinduiri, beneficiar al tuturor valorilor civilizației. Așadar.

valorificarea superioară a „materiei prime" este o cerință stringentă a teatrului nostru de azi. Din acest unghi privind lucrurile, trebuie să recunoaștem că mai avem multe de făcut pentru a reda acestor valori strălucirea pe care ele o conțin. A- ceasta nu se poate face în spiritul exercițiului fără idee, al experimentului fără finalitate educativă, creatoare.Aceste întrebări mă îndreaptă spre impresia fermă că nici o operă dramatică nu poate trece din

tru că Ie creează probleme, false probleme !, a evoluat pină la fetișismul cuvîntu- lui, care îngrozește prin el însuși, izolat uneori, inexplicabil, chiar din context.In cazul umorului, care este materia primă a comediei, el s-a născut în decursul mileniilor din contrastul dintre un ițleal frumos uman și o realitate negativă, care nu-1 respectă. in proporții diferite. Vedem bine care este realitatea zilelor noastre, cum sint oamenii care o făuresc. eforturile lor de a-și perfecționa atit munca in

trebuie să fie aceea de a nu confunda prudența cu anihilarea spiritului critic, conștienți că importantă nu este forma în sine, desprinsă de conținut, ci poziția partinică pe care creatorul se angajează. în- trucît în festivalul amintit s-au făcut simțite și unele încercări de a crea forme noi nu mă pot opri de a comenta și acest aspect. Orice manifestare antidogmatică aparține esenței intime a modernității creatoare. Chiar în stadiul lui incipient, embrionar, noul trebuie recunoscut și legiti-

apel interior și nu unei simple sugestii venite din afară. Dar dincolo de unelesimpatii legitime și a unorexcese nejustificate dăinuie problema tală a funcției experimentului fundamen- și valorii în teatrulcontemporan. Dacă pornim de la gîndul că experiențanovatoare trebuie să fi™considerată ca o sursă permanentă de reînnoire, elementul care îi conferi oautentică valoare este finalitatea creatoare, contribuția concretă educativă in procesul de regenerare a teatrului Or, nereușita unor
CUM FOLOSIM ARMA

SATIREI Șl UMORULUI
Opinii despre valorificarea scenică a comediei clasice și ațtuale

-----------------------------------------------------------  de Ion LUCIAN--------------------------------------------------------------zona literaturii in zona fierbinte și percutantă a artei teatrale fără contribuția interpretului-creator. A- ceastă impresie îmi subliniază, încă o dată, marea responsabilitate a creato- rului-interpret. Care poate fi Pygmalion sau asasin !Am suferit mult pentru absența noutăților în literatura dramatică românească. Cum să sperăm la dezvoltarea artei comediei românești, sau măcar la păstrarea ei la un inalt nivel, fără o puternică dramaturgie comică contemporană ? Poate așa se explică „menu“-ul comic pe care il realizăm uneori din conservele din cămara bunicilor, care, deși bogate în calorii, te pot împinge, prin exces, spre o intoxicație. O să mi se repome- nească furcile caudine prin care trece uneori creatorul comediograf. Desigur, există și asemenea fenomene care ne îngreunează activitatea. Spaima de teme socotite tabu, temg care, u- nora, le dau frisoane pen-

folosul societății, cît și propria alcătuire interioară — laturi inseparabile în noul umanism care definește societatea pe care o construim. Dar dacă aspirația spre, perfecționare, care corespunde și unei necesități obiective, este eclatantă, demonstrată prin fapte de oamenii acestui timp, înseamnă oare că sîntem siliți, aparent, să realizăm umorul prin mijloace mecanice sau din abordarea unor aspecte minore ? Nici pe departe : există încă destule de îndreptat cu arma satirei și umorului, formă artistică a spiritului critic de care o societate ca a noastră nu se poate lipsi nici un moment. Există fapte, mentalități, caractere care frî- nează mersul ascendent al societății noastre. Or, colectivitatea, toți cei care o compunem, sintem destul de puternici pentru a ne permite să le recunoaștem, să le analizăm, să le satirizăm, prin arta comediei.Datoria noastră continuă

mat. Ne putem da seama de cind a început să vehiculeze ideea de noutate și modern dacă citim scrisoarea a XXXIII-a adresată lui Lucillius de către Seneca : „Precursorii noștri Sint ghizii noștri, nu stă- pinii noștri".Experimentul este, sau ar trebui să fie, un element component al creației, procedeu al oricărui creator activ, capabil de progres, în luptă cu rutina și în căutarea perfecțiunii. Este angajamentul moral al creatorului autentic împotriva imitatorilor conștiincioși, sterili și secați din punct de vedere al imaginației. Scopul experimentului este de a ne descoperi, de a exprima propria noastră expresivitate artistică. La capătul experimentului se află originalitatea sau nimic. Sensul acestei operații este confirmat de clarificarea concepției noastre, în lumina propriei noastre e- sențe, corespunzătoare unui

încercări provine tocmai din sterilitatea experimentului, din lipsa unei idei diriguitoare. în absența unui proiect artistic, in indiferența pentru scopul orbit de mijloace, în abandonul nelimitat in căutare permanentă, dar fără finalitate. Căci rămîne valabil principiul că valoarea teatrului constă în conținutul lui și nu în formă și că cele mai senzaționale inovații s-au desfășurat întotdeauna în limitele organismului pre-existent al teatrului, modifieîndu-i structurile, dar nu însăși natura lui. Dacă la capătul experimentului se află... experimentul, ieșim din perimetrul artei, care presupune un acord perfect între proiectul artistic și modalitatea de exprimare. Sau inovația este cultivată prin ea insăși și atunci devine, autotelic, propriul ei conținut, sau are o finalitate și, în acest caz. iși propune un scop artistic și atunci fecundează stimulator actul de creație. De altfel, căutările nesfîrșite, obsesive, trădează mai întotdeauna impasul creatorului

în derută care nu a ajuns la maturitate și consistență. Picasso spune, pe drept cuvînt : „Cind pictez vreau să arăt ceea ce am găsit, nu ceea ce caut !“După opinia mea, pentru stadiul actual al teatrului, pentru calitatea spectacolului, asemenea întrebări ridicate de natura experimentării. sint importante. De aici și insistența pe care mi-am îngăduit s-o acord acestui aspect.Desigur insă, în analiza stării actuale a comediei nici problemele actorului, interpretul creator viu, nu trebuie neglijate. Vitregiți de texte uneori, privați de colaborări fericite cu regizori, neînzestrați alteori cu acel aparat de autocontrol de care s-a discutat adesea, unii actori au căzut adesea, sub tirul impresiilor nefavorabile. Dar aceasta nu-i scutește de critică : ei devin vinovați — ca și alți creatori — de o tendință de hipodimensionare a idealurilor și preocupărilor lor artistice. Se infiltrează nociv o anumită apatie care duce infailibil spre anchiloză. Este de datoria noastră de a face mișcata vie, urcind spre piscuri, eu străduință, nu circulînd comod în vehiculul rutinei, de la un rol la altul, în spiritul așa-numitelor „sarcini de serviciu".Reîntorcîndu-ne la festivalul amintit la începutul acestor rînduri, trebuie să spunem, în încheiere, că raportul dintre spectacolele strălucite și cele discutabile a fost totuși echilibrat și generator de speranțe, iar dezbaterile au înscris dorința de perfecționare, încrederea în vitalitatea, strălucirea și permanența școlii de comedie românească. Permanență pe care nu și-o asigură decît prin : adevăr — radiografiat prin cele mai fine aparate de detecție, ascensiune spre piscuri, nu plimbări pe cărări comode, abordarea marilor teme, nu privire prin gaura cheii, acordul dintre autenticul cotidian și cel etern uman, generarea de energii — nu meșteșugirea de proteze pentru infirmități. Toate la un loc indicînd consonanța fundamentală cu societatea, cu direcțiile dezvoltării ei materiale și spirituale, cu cerințele educative majore ale teatrului.

cinema
• Imposibila poveste de dragoste: 
CENTRAL — 9.15; H.30; 13.45; 16; 
18,15; 20.30.
• Condurul și trandafirul: LU
CEAFĂRUL — 9.15; 12,30; 16;
19.15, CAPITOL — 9,30; 12.30; 16;
19.15.
• Sărbătoarea sălbatică: FESTI
VAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
• împușcături sub clar de lună:

SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9;
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, GLO
RIA — 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
BUCUREȘTI — 9,45; 12,15; 14,45; 
17.15; 19.45.
• Melodiile Broadwayului: PA
TRIA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20,
FAVORIT — 11,13; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Cartea junglei — 9.30; 11; 12.30; 
14.30; 16, Iarna bobocilor — 18; 20: 
DOINA.
e Telegrame: TIMPURI NOI — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Poruncă întunecată: FEROVIAR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,13, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;

18.15; 20,15, MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Mama: GRIVIȚA — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,13; AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Aripioară sau picior?: VICTO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20 15, BUZEȘTI — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9: 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15, CINEMA
STUDIO — 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Cei șapte samurai — 9,45, Scri
soare neexpediată — 11.45, A trăi 
(ambele serii) — 14, Războiul lui 
Murphy — 19,30, Omul de la
Mancha — 20,30: CINEMATECA.

• Buzduganul cu trei peceți: 
EFORIE — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Al șaptelea continent: FLO
RE ASCA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 
20.
• Iarba verde de acasă: VOLGA
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, 
MIORIȚA — 9; 11; 13.15; 15,30;
17,45: 20.
• Piedone, comisarul fără armă: 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
ț Regăsire: COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
• Aripi frinte: BUCEGI — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
q Recompensă pentru șerif: FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.

• Sonată pe malul lacului: DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Mark polițistul: GIULEȘTI —
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Fair-play: PROGRESUL — 16; 
13; 20, PACEA — 16; 18; 20.
• Floare de cimp: COTROCENI
— 10; 12; 14: 16: 18; 20.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Ținutul uitat de timp: MUNCA
— 15,45; 18; 20,15.
• Insula egretelor argintii: 
POPULAR — 15,45; 18; 20,15.
• Amenințarea: FLACARA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

unde mine fidel inițiale.
literaturii contenipo- el va ră- vederilor Ni sesale prezintă, deci, o istorie literară in funcție de o anumită orientare de critică literar^. Consecvent sale, N. Iorga de-a lungul dezvoltări seculare a literaturii noastre un fel de semănătorism. existent cu mult înainte de numirea sa consacrată. Fenomenul ar avea la bază ceea ce el definește drept fond autohton, într-o continuă luptă cu un fond străin. O literatură națională nu se fundează pe fluxul influențelor din afară, ci pe refluxul reacțiu- nilor dinlăuntru la a- cele influențe. în tentativa de-a demonstra indiciile unui „semănătorism" permanent, N. Iorga susține că acel fond indigen ar fi provenit mai totdeauna din spiritul popular, care, în cea mai extinsă parte a istoriei noastre, nu putea fi decit rural. Cei care au căutat adesea să transplanteze un inadecvat fond străin literatura noastră fost reprezentanți claselor suprapuse, di că acei boieri care nu-și aveau rădăcinile

poziției caută întregii

aflat

in au ai a-

fina observație a lui M. Ungheanu, ideea de mai sus coincide in mod paradoxal cu principiul lovinescian al sincronismului, formulat tot pe atunci — minus termenul care nu apare niciodată la Iorga. Noi am adăuga că in vederile marelui istoric asupra literaturii noastre vechi se poate vorbi și de primele indicii despre un protocronism științific fundat. Iată, bunăoară, la tratarea stolnicului Constantin Cantacuzino, concluzia lui Iorga : „Astfel, el scrie istoria cu o concepție cum nu o avea nici unul dintre istoricii contemporani in Apus : găsește toate izvoarele pe care le întrebuințăm noi astăzi" (pag. 124). Iar cu privire la Cantemir din Istoria Imperiului otoman precizează următoarele : „Este cea dinții istorie filozofică a unei împărății". Și adaugă imediat : „Din Moldova aceasta, pe care noi o concepem patriarhală, pleacă u- neori forme și se desfac linii de viitor care întrec concepția apuseană" (pag. 143). A- tragem atenția că sublinierile nu ne aparțin nouă, ci lui N. Iorga, ceea ce dovedește importanța covîrșitoare pe care o acordă acestor descoperiri context universal.Autorul prinde intuiții pătrunzătoare și unele aspecte ale literaturii noastre moderne. Atit de exact, bunăoară, îl vede pe Eminescu ca „expresie integrală a sufletului românesc". Nu însă totdeauna îi surprindem, la partea mai nouă, aceeași putere a aprecierii. A- cest admirabil istoric al literaturii și culturii noastre primul care

el in
în

vechi — a surprins

cu o neîntrecută precizie existenta unei Renașteri a noastre, contemporană celei occidentale — de cum atinge literatura modernă devine subiectiv, pătimaș și adesea alături cu drumul. înce- pind și de mai înainte, de la „Școala Ardeleană", factura și in cultural, cu o ție flagrantă, are dese ieșiri ne, dogmatice, depărtate de obiectivitatea științifică.Dacă, de pildă, negarea lui Alecsandri sau minimalizarea lui Bolintineanu, deși nedrepte, ne par oarecum explicabile, ținind seama de poziția sa sămănătoristă, ni se prezintă cu totul paradoxală tentativa de a diminua valoarea lui Creangă, cel care a rămas „țăran" pină la sfîrșitul vieții. înverșunarea sa, după cum interpretează pertinent autorul postfe- ței, nu este atît împotriva marelui nostru prozator, cît împotriva poporanismului de la Iași, care îl apreciase intens și cu care Iorga se afla în conflict. Mai este insă și altceva care nu putea să-l dispună favorabil pe critic. Este anume realismul lui Creangă, pe care comentatorul său il vedea „cam vulgar..:" fiindcă desigur ii contraria convingerea, iarăși prea subiectivă, despre „e- sența intimă a sufletului românesc".N-am dori însă ca semnalarea acestor scăderi să capete un caracter cpncluziv cu privire la 6 lucrare de efectivă valoare. Să nu uităm că ea se da- torește aceluia care a conceput și a realizat cea dinții istorie mare anvergură a teraturii române, doptăm și noi aci goarea reflecții finale ale criticului Mihai Ungheanu : „Deși compendiul lui Nicolae Iorga n-a scăpat în întregime de mai vechea confuzie operată de critic între etnic și estetic, deși în chip frecvent literatura este confundată cu cultura, sinteza sa impune prin justețea viziunii de ansamblu a- supra evoluției literaturii române pînă la 1 900". N. Iorga este primul care, în întregul context cultural românesc, tează, cu o pînă astăzi confirmată și ficatâ. valoarea și o- riginalitatea trecutului nostru, ca stimulator al creațiilor prezente.La vremea sa. l-am vedea completîndu-se, am spune chiar armonios, cu adversarul său Eugen Lovinescu. Deși unul și-a mobilizat puterea de dis- Cernămînt pentru a descoperi valorile prezentului, iar celălalt pentru a descoperi valorile trecutului, amin- doi au contribuit să pregătească, prin acțiunea lor, viitorul cultural românesc.

tratată, in rolul ei injusti- Iorga partiza-

deli- A- ri- următoarelor

detec- precizie mereu intensi-

Edgar PAPU

------------ ÎN SALA DALLES:------------

Noua ediție a Salonului internațional 
de artă fotografică al RomânieiAjungînd să reprezinte una dintre cele mal populare și atractive mijloace de comunicare din toate cele cunoscute in epoca noastră, fotografia este poate și una din formele cele mai de- săvîrșite de limbaj internațional. Fotografia este privită azi și ca artă, și ca știință, și ca o cultură populară. Nu este de mirare deci, marele aflux de vizitatori care din primele zile au umplut sălile Dalles. Continuă insă să ne mire mereu proaspetele idei, imaginația și priceperea cu care fotografi iluștri sau necu- noscuți pătrund mereu, cu tot mai multă ingeniozitate. in activitatea zilnică a o- mului, în misterele caracterului său. Sint aci fotografii fascinante care ne dezvăluie marea vigoare, marea

bogăție sufletească a omului. Am cita în acest sens, colecțiile de fotografii din U.R.S.S., din Franța. Grecia, Belgia. Polonia. Ce mult dramatism, dar și poezie in scenele de muncă din fotografiile autorilor argentinieni, portughezi, unguri și israe- lieni I Gîndire limpede și limbaj precis in multe din fotografiile venite din R.F. Germania, Austria. Anglia, R.D. Germană. Italia.$i, desigur, merită citate pentru valoarea lor remarcabilă fotografiile prezentate în salon de români. Mai ales în domeniul portretului succesele sint elocvente. Ion Bodir- nea, Paul Draja, Mircea Faria, Gabriela Cocora, Helmuth Schneider, Bazil Roman și Ana Mihalyko, ne-au reținut atenția

prin frumusețea ieșită din comun a unor portrete. Fotografi ta- lentați ca Puiu Asma- randei — cu delicate imagini din natură —, Sandu Mendrea și Aurel Iancu — cu frumoase imagini color — Petru Gemănaru. Zeck Burkhart și Ioan Peter cu frumoase scene de muncă. Cu mijloace noi, interesante, Hedv Lofler, Dorin Gelep și Wilhelm Lorch obțin efecte spectaculoase în fotografiile expuse.Profund atașată de om, de frumusețea peisajului și a realizărilor umane, de bucuriile și aspirațiile noastre, fotografia are marele avantaj de a-l sprijini pe om în dorința sa de a se vedea pe sine, de a-i marca activitatea spirituală și materială.
Ion MICLEA

• Ura: ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare): Oameni și șoareci 
— 19,30. (sala mică): Ciștigătorul 
trebuie ajutat — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului): Retro
spectivă camerală. Trei decenii de 
muzică românească. Programul 
III: Quartete — 20.

• Opera Română: Andrea Chenier
- 19.
• Teatrul de operetă: Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină ■— 19,30, (sala 
Grădina Icoanei): Elisabeta I — 
19.30.
• Teatrul Mic: Efectul razelor
gama asupra anemonelor — 19.30.
• Teatrul de comedie: 12 oameni 
furioși — 19.30.
• Teatrul „Nottara** (sala Ma-
gheru): Barbarii — 19.30, (sala
Studio): Conversație despre dom
nul von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești: Hotel „Zodia

gemenilor" — 15, Romanțioșii — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Tevie 
lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C.
Tănase" (sala Savoy): Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria):
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul ,,I. Vasilescu“: Sici
liana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
Română-*: După datina străbună 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă**: Păpușa 
Cu piciorul rupt; Pufușor și Mus
tăcioară — 17.
• Circul București: Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.
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Plenara Consiliului Național 
al Femeilor

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae CeaușescuMiercuri a avut loc, în Capitală, Plenara Consiliului Național al Femeilor, care a dezbătut sarcinile ce revin Consiliului Național, comitetelor și comisiilor femeilor în activitatea pentru înfăptuirea hotăririlor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din 7—9 decembrie 1977, contribuția și sarcinile mișcării de femei la traducerea în viață a programului de măsuri pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cftltural-educative. A fost analizată, de asemenea, activitatea de relații internaționale a Consiliului Național al Femeilor pe anul1977.în cadrul plenarei și-a desfășurat lucrările simpozionul pe tema „Concepția Partidului Comunist Român cu privire la rolul familiei in societatea noastră socialistă".Referatele, dezbătute în cadrul discuțiilor generale, au fost prezentate de tovarășele Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului Național al Femeilor, Maria Bobu, membru al Biroului Consiliului Național al Femeilor, Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămintului, Tamara Dobrin, vicepreședinte ale Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, vicepreședinte ale Consiliului Culturii și Educației Socialiste, O- limpia Solomonescu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Cristina Luca, secretar al C.C. al U.T.C.La lucrările plenarei și la simpozion au participat membrele C.N.F., președintele comitetelor județene ale femeilor, activul obștesc al Consiliului Național al Femeilor, membrele birourilor comitetului municipal și ale comitetelor femeilor din sectoarele Capitalei, precum și femei din întreprinderile și instituțiile din București, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.în încheierea lucrărilor, plenara a adoptat textul unei telegrame, adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele :în numele milioanelor de femei din patria noastră, participantele la Plenara Consiliului Național al Femeilor își exprimă deplina lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, la hotărîrile de o deosebită însemnătate adoptate de Conferința Națională a partidului, care jalonează cu clarviziune științifică dezvoltarea mai rapidă și la un nivel calitativ superior a intregii noastre vieți econo- mico-sociale, în vederea realizării cu succes a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, adoptat de Congresul al XI-lea al P.C.R.Raportul strălucit pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați prezentat
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măsuri care vizează
returul campionatului și activitatea 

fotbalistică în perspectivăîn continuarea analizelor și măsurilor intreprinse pentru perfecționarea muncii și întărirea controlului la toate eșaloanele fotbalului nostru, o ședință comună a Biroului F.R.F. și a Biroului colegiului central al antrenorilor a dezbătut și adoptat — in spiritul programului de dezvoltare a mișcării sportive aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. unele măsuri privind temeinica pregătire a returului campionatului, îmbunătățirea activității loturilor naționale, precum și dezvoltarea in perspectivă a mișcării noastre fotbalistice.
★Biroul federal, urmărind, pe de o parte, lărgirea bazei de masă a fotbalului și, totodată, o mai bună selecție la nivelul eșaloanelor de performanță, a adoptat o nouă formulă competițională — pe care o va da publicității, urmind ca după primirea și discutarea sugestiilor și propunerilor ce vor fi făcute să o prezinte spre aprobare Comitetului federal.
★— Biroul F.R.F. a decis alcătuirea — după perioada pregătirilor de iarnă — a unor loturi naționale mai largi decit în mod obișnuit, în intenția de a asigura deopotrivă participarea jucătorilor cu experiență mai îndelungată, dar care mai sint capabili de un randament superior, ca și a jucătorilor tineri de valoare. De asemenea, se urmărește asigurarea unei mai mari stabilități in ansamblu a loturilor, stabilitate care să permită o muncă de instruire in perspectivă și o urmărire in perspectivă a fiecărui fotbalist nominalizat.— Biroul federal a indicat colegiului antrenorilor să analizeze, împreună cu antrenorii echipelor divizionare „A“, programul de pregătire in perioada de iarnă și să întreprindă toate măsurile ce se cuvin pentru îndeplinirea riguroasă a acestuia.— în perioada 20—24 februarie se va face verificarea și atestarea tuturor jucătorilor divizionari „A“, centralizat la București, de către o singură comisie pe baza unor norme superioare față de cele de pină acum. Jucătorii care vor îndeplini probele și normele stabilite, și care au dovedit și pină acum interes pentru pregătire și o corespunzătoare compor

Conferinței Naționale a partidului constituie și pentru masele de femei un înalt model de abordare creatoare a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești, o călăuză permanentă în munca și viața lor de fiecare zi.Puternic însuflețite de hotărîrile mobilizatoare ale Conferinței Naționale a partidului, femeile — muncitoare, țărănci, intelectuale, fără deosebire de naționalitate — își vor dedica întreaga lor putere de muncă și capacitate creatoare înfăptuirii exemplare a prevederilor cincinalului și ale Programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării pină in 1980, temelia sigură a creșterii bogăției naționale, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Participantele la Plenara Consiliului Național al Femeilor — se spune în telegramă — exprimă recunoștința lor profundă față de ho- tărîrile Conferinței Naționale a partidului privind programul de creștere a nivelului de, trai în anii 1976—1980 și programul de reducere a duratei săptăminii de lucru, in primul rînd in ramurile și sectoarele in care lucrează un număr însemnat de femei, precum și în cele cu condiții grele sau vătămătoare de muncă. Femeile văd în aceste măsuri o nouă și elocventă manifestare a preocupării permanente a conducerii de partid și de stat, personal a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea bunăstării întregului popor, pentru crearea acelor condiții care să le permită să îmbine in mod armonios rolul de participante active la făurirea bunurilor materiale și spirituale, la conducerea societății, cu acela de mame și soții, de educatoare ale tinerei generații în spiritul muncii, al dragostei față de patrie, al recunoștinței și devotamentului față de partid.împreună cu întregul popor, femeile acordă o înaltă apreciere activității rodnice, neobosite, pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați pentru promovarea cu fermitate în viața politică internațională, în relațiile dintre state, a principiilor respectării independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu folosirea forței, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale, pentru realizarea dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare, pentru o pace trainică într-o lume mai dreaptă și mai bună.Cu prilejul apropiatei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, milioanele de femei din patria noastră vă urează din toată inima multă sănătate, putere de muncă, ani Îndelungați de viață, spre binele și fericirea poporului român și prosperității scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

tare sportivă și civică, vor primi o nouă legitimație de fotbalist — singura care va permite participarea la competițiile oficiale. Asemenea atestări vor avea loc de două ori pe an, inaintea fiecărui sezon competi- țional, atit pentru jucătorii echipelor divizionare „A", cît și pentru cei din eșaloanele inferioare.— Biroul federal a discutat proiectul noului angajament al jucătorului de fotbal și a hotârît dezbaterea lui într-o consfătuire a căpitanilor de echipă de la divizionarele „A", pentru a fi prezentat apoi spre aprobare, în formă definitivă, plenarei comitetului federal.— Biroul federal a cerut colegiului antrenorilor să prezinte în decurs de două luni propuneri privind crearea unui sistem permanent de pregătire și documentare a antrenorilor și tehnicienilor de fotbal.— în luna ianuarie vor fi organizate cursuri de perfecționare a antrenorilor și medicilor de la echipele divizionare „A", precum și a antrenorilor de la centrele de copii și juniori.— Pină la definitivarea statutului antrenorului de fotbal, cluburile și secțiile de fotbal nu vor putea încadra sau schimba din funcție antrenorii decit cu aprobarea federației.în cursul lunilor ianuarie, februarie și martie 1978 se va face o verificare a stării bazei tehnico-mate- riale a fotbalului, pentru a se putea stabili, în cunoștință de cauză, răspunderile concrete ce revin cluburilor, asociațiilor sportive și comisiilor județene de fotbal pentru bună folosire și dezvoltarea acestei baze.— Biroul federal a stabilit conducerea și programul de activitate ale comisiei de. organizare și control — creată de curind cu scopul de a asigura exercitarea unui control riguros și permanent asupra îndeplinirii hotăririlor biroului și comitetului federal.
★— Luînd în considerare numeroasele abateri de la disciplina și etica sportivă petrecute în prima parte a campionatului, biroul federal a cerut comisiei de disciplină ca în retur să sancționeze în continuare, cu toata severitatea, asemenea abateri.— Analizind unele manifestări de încălcare gravă a spiritului sportivi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele popoarelor și naționalităților Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, al Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, precum și în numele meu personal mulțumesc Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, poporului român și dumneavoastră personal pentru felicitările cordiale și caldele urări care ne-au fost adresate.Doresc să evidențiez ^cu mare satisfacție dezvoltarea permanent dinamică a colaborării pe toate planurile dintre țările și partidele noastre prietene, în interesul popoarelor noastre și al aprofundării în continuare a raporturilor tradiționale de bună vecinătate, precum șl al colaborării internaționale egale în drepturi.Recenta noastră întîlnire și convorbirile fructuoase, de care îmi amintesc cu plăcere, constituie o nouă contribuție la prietenia noastră.Folosesc acest prilej pentru a ura poporului român prieten noi succese și prosperitate continuă, iar dumneavoastră vă adresez cele mai bune urări de fericire personală,
IOSIP BROZ TITO

Ședința plenară a Consiliului UCECOM
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescuîn Capitală a avut loc, miercuri, ședința plenară a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești (UCECOM). A participat tovarășul Constantin Dăscălescu, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului central de coordonare a activității organizațiilor cooperatiste, în spiritul documentelor Conferinței Naționale a partidului, a fost analizat modul cum au fost îndeplinite sarcinile de plan pe anul 1977, s-au prezentat principalii indicatori ai planului cooperației meșteșugărești pe 1978 și au fost stabilite măsurile care să asigure extinderea și diversificarea prestărilor de servicii, lărgirea bunurilor de consum pentru piața internă și export, sporirea e- ficienței economice a întregii activități a cooperației meșteșugărești pe o treaptă calitativ superioară. Au fost dezbătute și aprobate, totodată, proiectul bugetului UCECOM și de asigurări sociale și pensii al cooperației meșteșugărești pe 1978, Regulamentul privind pensiile de asigurări sociale și asistență socială pentru membrii cooperativelor meșteșugărești și de invalizi și Regulamentul privind pensiile de asigurări sociale și asistentă socială pentru meșteșugarii cu ateliere proprii și persoanele încadrate în muncă' în atelierele acestora.în încheiere, participanții au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care se arată, intre altele : Dînd glas gîndurilor și simțămintelor unanime ale celor peste 300 000 de cooperatori
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 decembrie. în țară : vreme rece 
la începutul intervalului, apoi în încăl
zire. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ninsori locale, mai ales în estul 
și sud-estul țării. Vînt moderat cu in

tății și a eticii sportive, biroul federal a decis următoarele :1. în cazul F. C. Bihor. Federația a fost informată oficial — cu multă intirziere — de tentativa unor cadre din conducerea clubului F.C. Bihor de a mitui un jucător din echipa Dinamo București in vederea cedării meciului dintre cele două echipe programat pentru ziua de 5 noiembrie la Oradea. Pe baza probelor existente la dosar, biroul federal a cerut destituirea imediată din funcție a vicepreședintelui clubului F. C. Bihor, Pașcu Romeo, recomandind totodată organelor în drept să-i interzică acestuia să mai ocupe funcții in mișcarea sportivă. Ancheta continuă pentru a elucida și alte aspecte ale problemei, urmind ca la încheierea ei biroul federal să analizeze din nou situația și să adopte măsurile corespunzătoare.2. Luînd în discuție gravele abateri petrecute la întîlnirea dintre divizionarele ,,B“ Avîntul Reghin și F. C. Baia Mare, in 27 noiembrie1977, precum și memoriul adresat biroului federal de către clubul din Baia Mare în legătură cu hotărirea comisiei de competiții și disciplină, Biroul F.R.F. a decis să mențină sancțiunea dictată de comisie.
★Biroul federal a hotârît convocarea plenarei lărgite a Comitetului F.R.F. pentru ziua de 30 ianuarie1978, cu următoarea ordine de zi :1. Raport cu privire la activitatea desfășurată de biroul federal, comisiile județene de fotbal, cluburi și a- sociații sportive pentru traducerea in viață a sarcinilor privind îmbunătățirea activității fotbalistice cuprinse în programul de dezvoltare a mișcării sportive aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.2. Programul dezvoltării activității fotbalistice pînă în anul 1980.3. Noul sistem competițional.4. Principalele direcții metodologice în instruirea tehnico-tactică și pregătirea fizică a jucătorilor și e- chipelor de fotbal.5. Regulamentul-cadru privind răspunderile, organizarea, funcționarea și dotarea cluburilor de performanță.6. Angajamentul jucătorului de fotbal.7. Probleme organizatorice. 

meșteșugari, ale celorlalți lucrători din acest sector, Consiliul UCECOM exprimă deplina adeziune la politica internă și externă a partidului — în elaborarea și aplicarea căreia dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, aveți un rol determinant — voința de neclintit de a traduce în viață sarcinile ce ne revin din hotărîrile recentei Conferințe Naționale a P.C.R. Vă raportăm că urmind indicațiile dumneavoastră, oamenii muncii din cooperația meșteșugărească au realizat, în 11 luni din acest an, o producție-marfă și prestări de servicii a căror valoare depășește cu 2,4 la sută prevederile. în lumina orientărilor date de documentele Conferinței Naționale a partidului, Consiliul UCECOM a a- nalizat cu exigență neajunsurile ce se mai manifestă, în mod deosebit in domeniul prestărilor de servicii, obiectiv prioritar al activității cooperației meșteșugărești, stabilind măsuri pentru ridicarea întregii noastre munci pe o treaptă calitativ superioară, astfel îneît să satisfacem mai bine cerințele și exigențele in creștere ale populației.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune întreaga energie și capacitate de muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din planul național unic pe 1978, din Programul privind măsurile suplimentare de dezvoltare economico- socială a României. (Agerpres)
tensificări din est și sud-estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, izolat 
mai coborîte in depresiuni, iar maxi
mele intre minus 6 și plus 4 grade. în 
zona de munte va ninge viscolit. în 
București : vreme rece la început, apoi 
în încălzire. Cerul va fi temporar no
ros. Vor cădea ninsori slabe. Vînt mo
derat cu unele intensificări. Tempera
tura aerului ușor variabilă.

În cîteva rînduri• Campionatul republican feminin de șah, desfășurat în cadrul ediției de iarnă a „Daciadei", s-a încheiat aseară la Sinaia cu victoria maestrei internaționale Elisabeta Polihroniade, care a totalizat 11 puncte din 15 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat : Gertrude Baumstark (10 puncte), Viorica Tolgyi și Margareta Mureșan (cite 9 puncte), Gabriela Ol- teanu (8,5 puncte), Viorica Ilie (8 puncte).în ultima rundă, a 15-a, au fost înregistrate următoarele rezultate : Olteanu — Albuleț — remiză ; Polihroniade — Ilie — remiză ; Nechi- for — Chiș 0—1 ; Bogdan — Tolgyi — remiză ; Pogorevici — Mureșan 0—1 ; Jicman — Cantor 1—0.• Disputat, aseară la Liubliana, meciul amical de hochei pe gheață România — Iugoslavia s-a încheiat cu scorul de 7—5 (1—3, 5—0, 1—2) în favoarea hocheiștilor români.• în penultima zi a campionatului balcanic de baschet masculin, care se desfășoară în orașul iugoslav Skoplie, selecționata României a în- tilnit formația Greciei. în fața căreia a ciștigat cu scorul de 84—79 (46— 45)). Partida, urmărită de peste 3 000 de spectatori, a fost de un bun nivel tehnic, baschetbaliștii români impu- nindu-se în repriza secundă, cînd s-au dovedit superiori partenerilor de joc. într-un alt meci, reprezentativa Bulgariei a invins cu scorul de 91—88 (49—45) formația Turciei. în ultima zi a competiției, echipa României întîlnește selecționata Turciei, într-un meci care poate prezenta importanță pentru ocuparea locului secund în clasamentul balcanic.• La Moscova au continuat întrecerile competiției internaționale de hochei pe gheață pentru premiul ziarului „Izvestia".Reprezentativa U.R.S.S. a întrecut formația Finlandei cu scorul de 7—3. într-unul din derbiurile turneului, selecționata Cehoslovaciei a învins la limită, cu scorul de 2—1, echipa Suediei. în clasament conduce echipa Cehoslovaciei, cu 5 puncte, urmată de formațiile Suediei și U.R.S.S. — cu cite 4 puncte.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 21 DECEMBRIE 1977Extragerea I : 3 39 9 27 12Extragerea a Il-a : 37 42 2 18 38Extragerea a IlI-a : 1 11 9 26 39FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 912 888 lei din care 483 909 lei REPORT LA CATEGORIA A.

Cronica zileiCu ocazia celei de-a 36-a aniversări a Armatei populare iugoslave, generalul colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale a Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Nikola Liubicici, secretar federal pentru apărarea națională a R.S.F. Iugoslavia.
★Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei Forțelor armate populare ale Republicii Socialiste Vietnam, generalul colonel Ion Coman, ministru] apărării naționale a Republicii' Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Vo Nguyen Giap, ministrul apărării naționale a R. S. Vietnam,
★Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Armatei populare iugoslave, atașatul militar, aero și naval al a- cestei țări la București, colonel Sta- nimir Milosevici, a oferit, miercuri după-amiază, un cocteil. Au participat general-locotenent Ion Hortopan. prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, generai-locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Superior Politic al Armatei, general-colonel Ionel Vasile, adjunct al ministrului apărării naționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, ziariști.Au fost prezenți, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
★Miercuri, la Casa centrală a armatei a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografii dedicată aniversării zilei Forțelor armate populare ale R. S. Vietnam. Expoziția înfățișează aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei populare vietnameze. Au luat parte generali și ofițeri superiori din garnizoana București. Au fost, de asemenea, prezenți Tran Thuan, ambasadorul R. S. Vietnam în țara noastră, și membri ai ambasadei.Despre semnificația evenimentului au vorbit generalul-maior Constantin Antip și ambasadorul R. S. Vietnam la București.Cu același prilej, Tran Thuan s-a întilnit cu cadre și elevi ai școlii militare de ofițeri activi „Nicolae Bălcescu". (Agerpres)

In curind, 
la chioșcuri 
și librării: 

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA" 1978

Democrația și legalitatea socialistă
(Urmare din pag. I)clasei muncitoare în conducerea tuturor domeniilor vieții sociale, al adîncirii democrației socialiste, se înscriu noile orientări și principii fundamentale în sfera activității de înfăptuire a justiției și de perfecționare a legislației. O gamă largă de probleme legate de realitățile sociale vor fi rezolvate de noile organe de judecată, consiliile de judecată muncitorești și consiliile de judecată ale oamenilor muncii, formate în uzine, la sate, în Instituții, pe lîngă consiliile populare alcătuite din tovarăși de muncă. Nu e Vorba de un simplu transfer de competență, ci de o mutație revoluționară ce intervine in însăși esența înfăptuirii justiției, mutație care își va dovedi, neîndoielnic, eficiența. Cine altcineva decît colectivul de muncă, reprezentat m mod direct în consiliul de judecată, prezent efectiv la judecare, chemat în continuare să asigure aplicarea hotărârii, este în măsură să asigure pe deplin, mai cu efect, mai operativ, mai deschis, fără ocolișuri, educarea și reeducarea celor ce comit abateri ? Cine altcineva decît tovarășii de muncă sînt mai buni cunoscători ai adevărului, mai drepți cin- tăritori ai vinovăției, mai exigenți apărători ai valorilor și relațiilor pe care ei le respectă, iar alții le încalcă ? Cine altcineva decît acei oameni exemplari în activitatea profesională și obștească, cu înaltă ținută morală și conduită ireproșabilă în societate și familie, cunoscuți prin atitudinea lor înaintată față de îndatoririle legale și de muncă, ce vor fi aleși in noile consilii de judecată, ar putea avea un prestigiu mai de necontestat in fața celor pe care ii vor judeca ? Acestor inalte considerente le corespunde și prezența judecătorilor populari la toate nivelurile de înfăptuire a justiției, inclusiv la Tribunalul Suprem, expresie a participării nemijlocite a oamenilor muncii la exercitarea atribuțiilor organelor judecătorești.
t V

PROGRAMUL I
16.00 Telex.
16,03 Teleșcoală. Mlhai Viteazul — uni

ficatorul (Istoria României).
16,35 Curs de limbă rusă.
17.03 Consultații medicale.
17,25 Reportaj pe glob. Mexic •— statul 

Chiapas sub semnul electrificării 
17.45 Publicitate.
17.50 Hochei : Cehoslovacia—Suedia. Se- 

lecțiuni înregistrate.
10.30 Telecronica pentru pionieri.
18.50 România pitorească.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • întreaga activitate 

social-politică — sub semnul ho-

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a adresat un mesaj Conferinței anuale

a Academiei teneCAIRO 21 (Agerpres). — La Cairo se desfășoară lucrările celei de-a patra Conferințe anuale a Academiei egiptene pentru cercetări științifice și tehnologice.La ședința inaugurală s-a dat citire unui mesaj de salut adresat conferinței de tovarășa academician dr. ing. Elena Ceaușescu. Mesajul, prezentat de vicepreședintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Iosif Tripșa, s-a bucurat de o primire călduroasă din partea par- ticipanților, fiind subliniat cu vii aplauze.în mesaj se urează succes lucrărilor și participanților la conferință, oamenilor de știință și cercetătorilor egipteni in activitatea desfășurată spre binele și prosperitatea poporului egiptean.Relevînd succesele obținute în dezvoltarea rapidă a României pe calea edificării noii orînduiri, aportul oamenilor de știință, lucrătorilor din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, mesajul precizează că în prezent toate forțele institutelor centrale și ale academiilor de științe sînt orientate spre dezvoltarea producției materiale, spre ridicarea calitativă a întregii activități economice și social-culturale.
Plecarea delegației Conferinței Federale a Uniunii 

Socialiste a Poporului Muncitor din IugoslaviaMiercuri seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, condusă de Marin Țeti- nici, președinte interimar, care a făcut o vizită in țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La plecare, în Gara de Nord, dele
150 de ani de la înființarea școlii generale din comuna 

Șanț, județul Bistrița - NăsăudȘcoala generală din comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud — localitate situată la poalele muntelui Ineu — a împlinit 150 de ani de la înființare. Mîndri de trecutul istoric, dar mai ales de prezentul grandios al socialismului ce se făurește și pe meleagurile noastre — se spune în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de partici- panții la adunarea festivă organizată cu acest prilej — ne îndreptăm in a- ceste clipe solemne gîndurile pline de stimă și recunoștință față de conducerea P.C.R., față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai vrednic și iubit fiu al poporului român, eminentă personalitate a vieții politice internaționale contemporane.Sîntem mîndri că la această importantă aniversare a învățămintului din

Umanismul revoluționar propriu clasei muncitoare, încrederea in om, in valoarea formativă și recuperato- rie a muncii, spiritul de dreptate al celor ce nu asupresc și nu îngăduie nici o asuprire își găsesc o desă- vîrșită expresie în reafirmarea, cu deosebită tărie, a principiului ca nimeni să nu poată fi tras la răspundere decît pe baza vinovăției dovedite, dar nici un. vinovat să nu se sustragă măsurilor pe care le merită pentru fapta sa. Și în acest domeniu, oamenii muncii sînt chemați să exercite un rol hotărâtor în aplicarea fermă a principiilor și normelor eticii și echității socialiste, în combaterea oricăror încălcări ale legii. Astfel, sint prevăzute măsuri care să asigure aportul direct al colectivelor de muncă încă din stadiul cercetării abaterilor. De asemenea, sancțiunile ce vor fi. pronunțate, în special în fapte lipsite de o gravitate socială deosebită, se vor aplica urmărindu-se integrarea socială a celor ce se fac vinovați de diferite încălcări. De altfel, întregul sistem al sancțiunilor, nuanțat și exact, vizează, in modul cel mai clar și e- ficace, în spiritul aceleiași griji față de om, recuperarea rapidă a celor cu carențe în comportare, reeducarea lor efectivă, prin muncă, redarea lor societății.în spiritul acestor măsuri de înaltă semnificație socială, în concordanță cu evoluția generală a societății, cu gradul de ridicare a conștiinței politice și cetățenești, vor fi reexaminate reglementările legale și — așa cum a hotărât Conferința Națională — se vor aduce schimbări radicale legislației, pentru ca aceasta Să exprime, în pas cu vremea, cu exigențele firești, schimbările survenite in Societate, să consacre noile instituții și metode de activitate.Sarcini complexe, răspunderi calitativ noi revin organelor de justiție, ale procuraturii și Ministerului de Interne. Lucrătorii din aceste sectoare vor trebui să desfășoare o intensă muncă de întărire a respectu-
tărfrllor Conferinței Naționale a 
partidului.

19,50 Hotărîrile Conferinței Naționale — 
mobilizator program de acțiune. 
Noi măsuri privind dezvoltarea 
democrației socialiste.

20,05 Republica XXX. Azi, județul 
Ilfov.

20,30 Ora tineretului.
21,25 Teatru TV : „îndrăzneala" de Gh. 

Vlad.
22.45 Telejurnal.
PROGRAMUL II
20,05 Concert susținut de orchestrele 

simfonice ale Radloteleviziunii, Fi
larmonicii din Cluj-Napoca și Fi
larmonicii „George Enescu" din 
București.

21,35 Telex.
21,40 Un fapt văzut de aproape.
22.00 Muzică ușoară românească.
22,20 Inscripții pe celuloid : Leningrad. 

Producție a studiourilor sovietice. 

în mesaj se arată că, în condițiile actuale, cind revoluția tehnico-știin- țifică cunoaște o amplă și puternică desfășurare, se impune o conlucrare tot mai strînsă între oamenii de știință și cultură din toate țările, astfel ca toate popoarele să poată beneficia nestingherit și cit mai larg de cuceririle geniului uman. Totodată, se exprimă convingerea că marea complexitate a evoluției mondiale, gravele pericole care amenință incă pacea și liniștea popoarelor, viitorul însuși al civilizației umane pun in fața oamenilor de știință înalta îndatorire de a juca un rol important în lupta generală pentru îndepărtarea definitivă a spectrului unor războaie distrugătoare, pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării armonioase a fiecărei națiuni, bunăstării și fericirii tuturor popoarelor.în încheiere, este subliniată încrederea că și în viitor, in spiritul relațiilor de prietenie și conlucrare statornicite între România și Egipt, oamenii de știință din cele două țări vor colabora tot mai fructuos în domeniul științei și tehnologiei, pentru progresul și bunăstarea celor două popoare, spre binele cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
gația iugoslavă a fost salutată de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au fost de față Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, alți membri ai ambasadei.

comuna noastră copiii învață înțr-un local nou, dotat cu laboratoare, ateliere, cu toate materialele necesare, ceea ce permite ca an de an să obținem rezultate tot mai bune în transpunerea în viață a politicii partidului și statului din domeniul învățămintului. Lucrătorii școlii, elevii, toți oamenii muncii din această comună vă mulțumim din inimă pentru grija părintească ce ne-o purtați și ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a da viață sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională a partidului pentru a da țării noi generații bine instruite și educate, capabile de a duce tot mai departe opera măreață de ridicare a țării pe treptele înalte ale civilizației și bunăstării generale.

lui față de lege. Afirmarea puterni- I că a spiritului muncitoresc, cetățenesc pe care o aduce participarea nemijlocită a oamenilor muncii la înfăptuirea legalității trebuie să se afirme în prevenirea mai eficientă a încălcărilor legilor și normelor de conviețuire socială, in creșterea efectului educativ al măsurilor aplicate de organele de stat, in respectarea neabătută a drepturilor cetățenilor, în receptivitate deplină față de o- pinia publică și în activizarea acestei opinii, în operativitatea, calitatea și lipsa oricărei urme de formalism din activitatea pe care o desfășoară aceste organe. în acest sens, așa cum prevăd măsurile adoptate, organele și organizațiile de partid, Frontul Unității Socialiste au sarcina să desfășoare o amplă activitate politico- educativă în rândul organelor de justiție, procuratură și ale Ministerului de Interne, pentru ridicarea conștiinței socialiste a tuturor celor ce participă și asigură aplicarea in viață a legalității noastre socialiste.Spiritul revoluționar, umanismul autentic, clarviziunea și temeinicia acestor măsuri — inițiate și elaborate sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu — sint caracteristice pentru profunzimea și dinamismul cu care partidul nostru asigură aplicarea legităților general valabile ale materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale României, la cerințele și posibilitățile fiecărei etape istorice. Ele converg, în mod pregnant, spre perfecționarea relațiilor sociale și creșterea conștiinței socialiste, vor întări și mai mult climatul de legalitate, eficiența exercitării funcțiilor statului, vor contribui la progresul și prosperitatea societății, a patriei, pe drumul socialismului și comunismului — sens al întregii activități pe care o desfășoară poporul nostru pentru înfăptuirea Programului partidului.
0 noua formulă tehnică 

la Pronoexpresîncepînd cu tragerea obișnuită Pronoexpres din 28 decembrie 1977 se introduce o nouă și atractivă formulă tehnică.Se efectuează 2 extrageri — în continuare — de cite 6 numere dintr-un total de 45. Se atribuie 8 categorii unice de cîștiguri pe întreaga tragere, față de 4 categorii ale formulei anterioare.Se pot obține cîștiguri cumulate pe aceeași variantă simplă. Se acordă cîștiguri și pentru 5 și 4 numere din totalul celor 12 extrase, ca și pentru 3 numere din cele 6 ale fiecărei extrageri.
• ÎN AMINTIREA 

„DOCTORULUI DIN 
JUNGLĂ". Data de 14 ianuarie 1980, cind se vor împlini 105 ani de la nașterea marelui ginditor umanist și medic Albert Schweitzer, va fi precedată de ample lucrări de refacere a celebrului spital creat de el, acum mai bine de șase decenii, in Africa, la Lambarer.e (jungla Gabonului). Destinat inițial tratării bolnavilor de lepră, spitalul și-a lărgit mult. cu timpul, activitatea (Schweitzer 

a decedat in 1965, la virsta de 90 de ani). Pentru a face față actualelor cerințe, vor fi construite două noi săli de operație, o policlinică și o maternitate. Vor urma alte patru secții : de pediatrie, ginecologie, medicină internă și boli contagioase. Clinica stomatologică. cea psihiatrică și leprozeria vor fi in întregime reconstruite. Cabana în care a lucrat și a locuit Albert Schweitzer va rămine, însă, neschimbată ; pe masa de lucru se află și acum ochelarii, stetoscopul și ultimele

Cărți pe care le-a studiat „doctorul din junglă"...
• „LANTERNA RO

ȘIE". într-un articol publicat în cotidianul „Le Monde", se- natoarea Brigitte Gros cheamă populația să acționeze pentru sporirea numărului femeilor în parlament, ca și în consiliile locale. în momentul de față, Franța se situează pe ultimul loc în Europa în acest domeniu, avind doar 2 la sută din deputății parlamentului femei, în timp ce in consiliile locale,

alegeri pentru consiliile orășenești și comunale.indicele respectiv, deși s-a dublat cu prilejul ultimelor alegeri locale, nu depășește 8 la sută. Senatoarea consideră că pentru a înceta să mai fie „lanterna roșie" a Europei, Franța are nevoie ca cel puțin 20 la sută din deputății aleși cu prilejul alegerilor parlamentare din martie 1978 să fie femei, procentaj pe care-1 preconizează și pentru viitoarele

• NOUA POARTĂ 
AERIANĂ A HANOIU
LUI. S-a încheiat experimentarea unei piste de trei km a noului aeroport al orașului Hanoi. Așezat la circa 40 de km de capitală, pe o suprafață de 

mai multe sute de hectare, el va înlocui vechiul aeroport Gia-lam, construit cu mulți ani în urmă și care putea deservi doar avioane de capacitate relativ redusă. în viitorul apropiat, de pe noul aeroport își vor lua zborul in curse regulate avioane moderne de pasageri.
• O MIE DE FUL

GERE INTR-UNUL. Prin intermediul sateliților artificiali ai Pămîntului au fost 

observate în zona nordică a Pacificului, nu departe de Japonia, fulgere uriașe. Des- cărcînd fiecare o energie de un miliard wați-secundă (un watt- secundă reprezintă a 3,6-a milioana parte dintr-un kilowatt- oră), ele sînt de o mie de ori mai puternice decît fulgerele obișnuite (energia eliberată de unul din acestea este de circa un milion de wați-secundă). într-un interval de 40 de luni au fost înregistrate 17 „super- fulgere", cu o putere de trei mii de miliarde de wați. Știința abia urmează să explice me

canismul acestor colosale descărcări electrice naturale,
• ULTIMA ȚIGARĂ... 

SALVATOARE. Iocalita- tea Poitiers din centrul Franței o tinără se hotărîse să-și pună capăt vieții prin asfixie. Dind drumul la robinetul de gaz, candidata la sinucidere s-a decis să fumeze o ultimă țigară. Urmarea a fost, bineînțeles, o puternică explozie. Victima a căpătat arsuri, necesitind internarea la spital, dar în schimb viața i-a fost salvată !
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Președintele C. C. al Partidului
Comunist Chinez, tovarășul

Hua Kuo-fen, a primit delegațiile
guvernamentale românePEKIN 21 (Agerpres). — La 21 decembrie, tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, a primit, la Palatul Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, delegația guvernamentală comercială română, condusă de tovarășul Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, precum și delegația guvernamentală tehnico- economică, condusă de tovarășul loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.La primire au luat parte tovarășii : Li Cian, ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze, Ciu Tî-tien, ministrul construcțiilor de mașini nr. 1, Iu Gian, adjunct al ministrului afacerilor externe, alți membri ai conducerii unor ministere economice ale R. P. Chineze. A fost prezent Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a

conducerii de partid și de stat a României, tovarășul Ion Pățan a transmis tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat, celorlalți membri ai conducerii de partid și de stat a R.P. Chineze un cald mesaj de prietenie, urări de multă sănătate și fericire, de noi și importante succese în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C. Chinez.Mulțumind, tovarășul Hua Kuo-fen â transmis, în numele său personal, al conducerii de partid și de stat a R.P. Chineze, tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat români un cald salut prietenesc, urări de sănătate, de noi și mari succese în construcția socialismului în România.în timpul întrevederii au fost a- bordate probleme ale relațiilor bilaterale pe multiple planuri. S-a exprimat convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare vor cunoaște o nouă dezvoltare, spre binele popoarelor român și chinez, al cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială și prietenească.

și Republica Populară ChinezăPEKIN 21 (Agerpres). — în urma tratativelor purtate într-o atmosferă de caldă prietenie și deplină înțelegere reciprocă, la Pekin a fost semnat, miercuri, protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze pe anul 1978.Conform acestui document, R. P. Chineză va livra României mașini- unelte și prese, aparate pentru testat metale, instrumente și aparatură medicală, cocs, laminate de oțel, metale colorate, feroaliaje, diverse produse chimice, bauxită, cauciuc natural, bumbac, produse textile, orez, pește, conserve de fructe și legume și alte bunuri de larg consum, tradiționale in comerțul reciproc. La rin- dul său, țara noastră va livra R. P. Chineze cantități majorate de echipamente și utilaj petrolier, precum și autocamioane, locomotive die- sel-electrice magistrale și miniere, calculatoare electronice, tuburi cine- scop, rulmenți, țevi și laminate din oțel și aluminiu, cabluri din oțel,

aluminiu, carbid, negru de fum și alte produse chimice, placaj și alte mărfuri.Protocolul semnat prevede o creștere importantă a livrărilor reciproce de mărfuri în comparație cu prevederile protocolului comercial pe anul 1977. Din partea română, protocolul a fost semnat de Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea chineză de Li Cian, ministrul comerțului exterior.La ceremonia semnării au participat Ci Ten-kuei, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Iu Gian, adjunct al ministrului afacerilor externe, Uang Jun-șeng, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și membrii celor două delegații participante la tratative și alte persoane oficiale. Au asistat, de asemenea, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin.

ATENA

La 
Atena 
către conducerea Casei de cul
tură a prieteniei greco-romăne 
a unui important număr de 
cărți românești care cuprind 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, atît în limba română, 
cit și in traducere in greacă și in 
alte limbi de circulație interna
țională, lucrări de literatură so- 
cial-politică, beletristică și o se
rie de cărți științifice. Mulțu
mind in numele Casei de cul
tură, președintele acesteia, scrii
torul Petros Haris a exprimat 
dorința de a acționa pentru dez
voltarea, pe viitor, a prieteniei 
tradiționale romăno-elene.

Ambasada 
a avut loc

română din 
transmiterea

ROMA

adus poeziei 
româneștiLa Accademia di Romania din 

Roma a avut loc o manifestare 
consacrată poeziei românești. Cu 
acest prilej, prof. Mariano Ba- 
fii a conferențiat despre poezia 
românească contemporană, rele 
vind înaltele sale virtuți urna 
niște, legătura sa cu viața și 
realitățile țării, iar actorii Ubal- 
da Lai 
citat, 
versuri 
ghezi 
balada 
tul italian 
expus lucrări 
trind balada Meșterului Manole.

★

In cadrul Festivalului interna
țional al filmului de artă, care 
a avut loc la Centrul național 
de artă și 
Pompidou", 
metrajului 
ducție a studioului 
Sabia — i-a fost decernat pre
miul pentru cel mai bun film 
consacrat creației unui artist.

și Joie Capellini au re
in traducere italiană, 
de Eminescu, Blaga, Ar
și Bacovia, precum și din 
Meșterul Manole. Artis- 

Paolo Pischedda a 
de grafică ilus-

cultură „Georges 
din Paris, scurt- 

„Brâncuși" — pro- 
Alexandru

12 000 de personalități 
americane 

cer stoparea cursei 
înarmărilor nucleare

Extinderea schimburilor comerciale
româno-bulgareSOFIA 21 (Agerpres). — La 21 decembrie, Ia Sofia a fost semnat protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile între România și Bulgaria pe anul 1978. Prin acest document se prevede o nouă creștere a volumului de schimburi comerciale ro- măno-bulgare.România va livra în Bulgaria ma- șini-unelte pentru prelucrarea metalului, locomotive diesel-hidraulice, tractoare forestiere și universale, mașini agricole, autobasculante grele, autobetoniere, șasiuri pentru autobuze, componente electronice, pro-

duse ale industriei siderurgice, produse chimice și alte mărfuri. Bulgaria va livra în România mașini- unelte, electrocare, electropalane, autostivuitoare, vagoane de marfă, motoare diesel-Perkins, produse siderurgice, produse chimice și alte mărfuri.Din partea română, protocolul a fost semnat de Ion Stoian, adjunct ai ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea bulgară — de Konstantin Kozmov, adjunct al ministrului comerțului exterior.
Sesiunea Camerei Populare

a R. D Germane

MADRID

Convorbiri româno-spaniole
Suveranul spaniol l-a primit pe ministrul de externe 

al României

BERLIN 21 (Agerpres). — La Berlin s-au deschis, miercuri, lucrările sesiunii Camerei Populare a Republicii Democrate Germane. Pe ordinea de zi figurează examinarea
proiectelor de lege cu privire la planul economiei naționale și la bugetul de stat pe anul 1978, precum și o serie de alte acte normative — precizează agenția A.D.N.

Succese ale poporului vietnamez 
în realizarea sarcinilor economice

MADRID 21 (Agerpres). — Aflat în vizită oficială la Madrid, ministrul de externe al României, George Macovescu, a fost primit, miercuri, de Juan Carlos I, regele Spaniei.Ministrul român a transmis suveranului spaniol, precum și reginei Sofia un cordial din partea Ceaușescu Ceaușescu.ApreciindCarlos I a rugat să se transmită din partea sa și a reginei un salut prietenesc și cordial președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.în timpul convorbirii s-a consemnat dorința dezvoltării multilaterale a relațiilor dintre România și Spania, subliniindu-se importanța pe care o are stabilirea de contacte la toate nivelurile între cele două țări. Au fost, de asemenea, abordate unele probleme internaționale care preocupă România și Spania.Ministrul de externe al României a fost primit, de asemenea, de Antonio Hernandez Gil, președintele

salut prietenesc președintelui Nicolae și a tovarășei Elenaacest gest, regele Juan

Cortesurilor Spaniole. Cu această ocazie a avut loc un schimb de vederi cu privire la posibilitățile extinderii continue a relațiilor româno- spaniole, evidențiindu-se rolul pe care-1 pot juca, în această privință, legăturile și schimburile de vizite pe linia parlamentelor celor două țări, în cursul aceleiași zile, președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez, a primit pe ministrul de externe al României. Cu acest prilej s-au examinat probleme ale relațiilor bilaterala reliefîndu-se dorința reciprocă de*a se folosi mai intens posibilitățile existente pentru amplificarea și diversificarea raporturilor dintre cele două țări și popoare în domeniile politic, economic, tehnico-științific partea primului ministru al guvernului român, a fost transmisă premierului spaniol invitația de a vizi* a România, invitație care a fost acce, tată cu plăcere.La primiri au participat ambasadorul român la Madrid și ambasadorul spaniol la București.

și cultural. Din

Miercuri, s-au încheiat convorbirile, desfășurate mosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, dintre loan Avram, ministrul român al industriei construcțiilor de mașini, și Ciu Tî-tien, ministrul chinez mașini nr. 1.

la Pekin într-o at-
al construcțiilor de

Cu această cumente care tării pe mai tehnico-științifice Socialistă România Populară Chineză în domeniul livrărilor reciproce de instalații complexe ale construcțiilor de mașini din ambele țări.

ocazie s-au semnat do- vor sta la baza dezvol- departe a colaborării dintre Republica și

După cum transmite agenția 
France Presse, aproape 12 000 de 
personalități americane, printre 
care mai mulți laureați ai Pre
miului Nobel, au dat publicității 
la Washington o declarație in 
care recomandă Statelor Unite să ia inițiativa stopării cursei înarmării nucleare. In declarație 
se preconizează încetarea expe
riențelor nucleare, intr-un ter
men rezonabil, sistarea dezvol
tării și testării de arme nucleare 
timp de doi ani.

Semnatarii 
niază că ei 
SALT, dar < 
decisivă".

i declarației subli- 
sprljină negocierile 

cer „o acțiune maiRepublica
Laosul

Consultări in problemele Orientului Mijlociu
întrevedere între președintele Egiptului

și ministrul apărării al IsraeluluiCAIRO 21 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a primit marți, la Ismailia, pe Ezer Weizman, ministrul apărării al Israelului — anunță agenția M.E.N. A fost de față Abdul Ghani Al Ga- massi, vicepremier și ministru al apărării și producției militare al Egiptului. Agenția M.E.N. precizează că întrevederile ministrului israelian

sint menite să vizită în Egipt hem Begin. pregătească viitoarea a premierului Mena-în cursul unei escale pri-LONDRA.la Londra, venind din S.U.A., mul ministru al Israelului, Menahem Begin, a conferit, marți, cu primul ministru britanic, James Callaghan, asupra situației din Orientul Mijlociu.

HANOI 21 (Agerpres). — în portul privind obiectivele fundamentale ale planului cincinal (1976— 1980) și sarcinile planului de stat pe anul 1978, prezentat la sesiunea Adunării Naționale a R.S. Vietnam, sînt înfățișate rezultatele obținute în economie în anii 1976 și 1977, mențio- nîndu-se că progresele înregistrate în acești doi ani pot fi apreciate la justa lor valoare numai dacă se ține seama de situația generală a economiei țării ieșite dintr-un îndelungat război. Raportul subliniază faptul că realizările obținute demonstrează imensa capacitate creatoare a maselor muncitoare conduse de partid, marile rezerve de care dispune economia națională.

ra- Formulînd gente ale anului arată că acestea constau în impulsionarea producției agricole, concentrarea eforturilor pentru soluționarea problemei alimentației, intensificarea producției bunurilor de consum, dezvoltarea producției de energie electrică și a industriei mecanice, sporirea rapidă — cantitativ și sortimental — a articolelor destinate exportului. în 1978, în comparație cu 1977, produsul social total urmează să sporească cu 21,5 la sută, venitul național — cu 21 la sută. Se va acționa, în continuare, într-un ritm mai rapid, în direcția transformării socialiste a Sudului și a perfecționării pe mai departe a relațiilor de producție socialiste în Nord.

sarcinile economice ur- 1978, documentul

Convorbiri vietnamezo-americanePARIS 21 (Agerpres). — La Paris au avut loc. luni și marți, convorbiri între delegația guvernului R.S. Vietnam, condusă de Phan Hien, adjunct al ministrului afacerilor externe, și delegația S.U.A., condusă de Richard Holbrooke, asistent al secretarului de stat pentru problemele Asiei de est și Pacificului.Părțile, relatează agenția V.N.A., au discutat probleme de interes comun și au procedat la un schimb de opinii asupra posibilităților normalizării relațiilor dintre cele două țări. Delegația vietnameză a anunțat că cei trei americani reținuți la 12 oc-

tombrie pentru violarea, la bordul unei ambarcațiuni, a apelor teritoriale ale Vietnamului, urmează să fie puși în libertate. Partea americană a invitat o delegație a Oficiului vietnamez pentru căutarea americanilor dispăruți în războiul din Vietnam să facă o vizită în Hawaii la Laboratorul central mixt de identificare al S.U.A. și la Centrul pentru soluționarea problemelor privind victimele. Invitația a fost acceptată.Cele două părți au convenit asupra utilității unor discuții viitoare . și urmează să se intîlnească din nou. Data și locul întilnirii vor fi stabilite ulterior.

ÎNȚELEGEREA DINTRE ETIOPIA Șl SUDAN

Plenara C. C
al P.P.R.M.ULAN BATOR 21 (Agerpres). — La Ulan Bator a avut loc, miercuri, plenara C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, care a dezbătut probleme legate de planul de stat pe anul 1978. în cadrul plenarei a luat cuvîntul Jumjaaghiin Țedenbal, prim- secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole.

și Kampuchia se pronunță pentru

dezvoltarea colaborării cu țările vecinePNOM PENH 21 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei la Pnom Penh a delegației de partid și guvernamentale laoțiene conduse de Sufanuvong, președintele R.D.P. Laos, Khieu Samphan, președintele Prezidiului de Stat al Kampuchiei Democrate, a declarat că refuzul de a permite instalarea de trupe și baze militare străine pe teritoriile celor două țări, nealinierea și neparticiparea la nici un fel de organizații sau alianțe regionale corespund pe deplin intereselor și aspirațiilor țărilor și popoarelor Asiei de Sud-Est.

La rîndul său, Sufanuvong, subliniind orientarea statornică a politicii externe a Laosului de dezvoltare a relațiilor de prietenie și cooperare cu țările socialiste, în special cu Kampuchia Democrată și R.S. Vietnam, s-a pronunțat, totodată, în sprijinul colaborării cu țări cu sisteme politice diferite, in primul rînd cu țările vecine, pe baza principiului respectării reciproce a independenței, integrității teritoriale și a egalității.

economico-social al țărilor în curs de dezvoltare"Timp de o săptămină, capitala Austriei a găzduit lucrările sesiunii a IX-a a Comitetului permanent al Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.), organism alcătuit din 45 de țări, intre care și România. Reuniunea de la Viena s-a impus atenției prin problematica largă abordată, referitoare la industrializarea țărilor in curs de dezvoltare și la rolul O.N.U.D.I. in acest domeniu. La ordinea de zi s-au aflat, printre altele, chestiuni legate de primul program de activitate al Fondului Națiunilor Unite pentru dezvoltăre industrială, constituit la actuala sesiune a Adunării Generale, coordonarea activităților organismelor O.N.U. din domeniul dezvoltării industriale, evaluarea programultți de servicii industriale speciale in beneficiul țărilor în curs de dezvoltare in lumina experienței acumulate timp de un deceniu, examinarea stadiului pregătirilor pentru viitoarea conferință generală a O.N.U.D.I.Dezbaterile din cadrul reuniunii au adus o nouă și strălucită confirmare a concepției de principiu a țării noastre despre locul primordial al industrializării în procesul dezvoltării, despre rolul central al eforturilor proprii și aportul cooperării internaționale — concepție definită de Congresul al XI-lea al P.C.R. și reafirmată in Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Conferință Națională. „Dezvoltarea industrială — sublinia președintele Consiliului dezvoltării industriale al O.N.U.D.I.. Ferhang Jalal — constituie cu certitudine un factor de prim ordin pentru propășirea economică și socială de ansamblu a oricărei țări în curs de dezvoltare. Experiența arată că acest proces depinde în mod hotă- ritor de eforturile depuse de fiecare țară in curs de dezvoltare, de sacrificiile pe care fiecare națiune consimte să le facă pentru a pune in

slujba dezvoltării un volum adecvat din resursele de care dispune, în loc de a le afecta consumului curent".Dezbaterile conferinței au pus pregnant în evidență acuitatea problemelor dezvoltării industriale, care confruntă în prezent marea majoritate a popoarelor lumii. Accesul țărilor in curs de dezvoltare la tehnologiile moderne, asigurarea resurselor materiale și umane sint două din

industriale de bază. Astfel, pentru ca ponderea țărilor în curs de dezvoltare (in care se află peste două treimi din populația planetei) în producția mondială de oțel să se ridice de la 8 la sută, în prezent, pînă la circa 30 la sută in anul 2000, sînt necesare investiții de peste 400 miliarde dolari. Tot astfel, in următorii 20 de ani țările in curs de dezvoltare ar urma să investească 50—75 miliarde dolari
0 IMPORTANTĂ HOTARiRE A REUNIUNII DE LA VIENA
Fondul Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială 

va începe să funcționeze la 1 ianuarie 1978

acest sens domeniul înfățișată intitulat
problemele care au revenit ca un laitmotiv în cursul reuniunii.Deosebit de sugestivă în apare situația existentă în transferului de tehnologie, și în raportul O.N.U.D.I.,„Spre o strategie pentru creșterea industrială și o tehnologie adecvată". Potrivit acestuia, țările în curs de dezvoltare au plătit sau vor plăti țărilor industrializate pentru tehnologii o parte însemnată din resursele lor și așa modeste — 400 milioane dolari în 1965, un miliard dolari în 1975 și a- proximativ 6 miliarde dolari în 1985. în pofida acestor sume exorbitante, ponderea țărilor în curs de dezvoltare in ansamblul schimburilor comerciale mondiale în domeniul tehnologiilor se cifrează numai la cîteva procente in prezent și ar urma să atingă doar aproximativ 15 la sută in anul 1985.Situația, așa cum s-a relevat în cadrul reuniunii, este la fel de serioasă și in ce privește resursele financiare necesare țărilor în curs de dezvoltare pentru crearea unor ramuri

pentru ca producția lor de îngrășăminte de azotați și fosfați, indispensabilă dezvoltării agriculturii, să se ridice în anul 2000 la 40—50 la sută din producții mondială.Comparate cu asemenea cifre, cu nevoile mereu crescînde ale țărilor in curs de dezvoltare, posibilitățile practice de acțiune și îndeosebi resursele la dispoziția O.N.U.D.I. apar, desigur, limitate. Tocmai pornind de la această realitate, Ia inițiativa „Grupului celor 77“ s-a hotărît crearea Fondului Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială, măsură menită să contribuie la sporirea capacității și mijloacelor organizației de a răspunde mai bine cerințelor legitime ale țărilor in curs de dezvoltare de a primi un sprijin efectiv in eforturile proprii pentru făurirea și dezvoltarea industriilor naționale. După aproape trei ani, timp în care au avut Ioc mai multe runde de discuții și negocieri, fondul de dezvoltare industrială a devenit o realitate și va începe să funcționeze la 1 ianuarie 1978.

Comitetul permanent O.N.U.D.I. a adresat, de aceea, mulțumiri țărilor care au contribuit la constituirea Fondului de dezvoltare industrială, intre care se află și România. în același timp, numeroase delegații și-au exprimat, totodată, regretul în legătură cu volumul modest al resurselor inițiale disponibile în cadrul fondului (circa zece milioane dolari) și îndeosebi pentru faptul că multe dintre statele occidentale cele mai industrializate, care deși la așa-numitul dialog Nord-Sud de la Paris au convenit ca nivelul de dorit al fondului ar fi acela de 50 milioane dolari, nu au contribuit cu nimic pînă la această oră la alcătuirea sa. Situație cu atît mai inadmisibilă în lumina faptului că acestor țări le revine o mare pondere din totalul celor 400 de miliarde de dolari cit se cheltuiesc anul acesta pentru înarmări 1Potrivit programului de lucru pe anul viitor, aprobat de Comitetul permanent, resursele financiare reunite în cadrul fondului de dezvoltare industrială urmează a fi utilizate îndeosebi pentru finanțarea unor programe și proiecte in domenii de interes prioritar, cum sînt punerea la punct și transferul tehnologiilor industriale, cooperarea economică între țările in curs de dezvoltare. întreprinderea de măsuri în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare cel mai puțin avansate etc.6 atenție specială a fost acordată în timpul reuniunii pregătirilor pentru cea de a treia Conferință generală a O.N.U.D.I., chemată să reprezinte un moment de cotitură în activitățile organizației, în angajarea sa la efortul internațional actual pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, ca acțiune esențială pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.
Viena

Marin BUHOARA

Plenara C.C. al P.C
din Belgia

• Tovarășul Louis Van Geyt 
reales președinte național al 
partidului • Convocarea ce
lui de-al XXIII-lea Congres 

al P.C.B.BRUXELLES 21 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc plenara C.C. al P.C. din Belgia. Participanții au dezbătut și aprobat raportul prezentat de președintele național al partidului, Louis Van Geyt, cu privire la bilanțul conferințelor de partid regionale și activitatea P.C. din Belgia în lupta împotriva crizei economice din țară. Plenara a adoptat o rezoluție in problema regiunilor.Plenara l-a reales pe Louis Van Geyt președinte național al partidului și a hotărît convocarea Congresului al XXIII-lea al P.C. din Belgia la sfîrșitul anului 1978.

Pe fundalul evenimentelor atît de complexe care au loc în Africa de est, o știre transmisă zilele trecute de agențiile de presă se ^detașează ca un element Sudanul — tinse țări semnat un ță că au atmosfera să înceteze și propagandă dușmănoasă una împotriva celeilalte"*. în acest scop, într-un viitor apropiat urmează să se întrunească o comisie guvernamentală consultativă, avînd misiunea de a lua în discuție soluționarea tuturor problemelor litigioase.După cum este știut, între cele două țări au existat probleme deschise, de ordin teritorial și etnic, moștenire a trecutului ; se cunoaște că Sudanul s-a aflat vreme îndelungată sub dominația colonială, iar Etiopia a avut de îndurat un timp ocupația trupelor mussoliniene. A- ceste probleme au creat o stare de tensiune, existînd riscul unor ciocniri militare de amploare. Este evident că într-o zonă atît de frămîn- tată, cu unde se manența putea și pericole în consecință, o legitimă îngrijorare.In aceste condiții, hotărîrea ia care s-a ajuns constituie o victorie a spiritului de reconciliere, o dovadă a voinței politice a celor două țări de a depăși starea de adversitate și a acționa pentru crearea unei atmosfere de bună vecinătate și conlucrare. Se știe că atît Etiopia, cît și Sudanul sint țări în curs de dezvoltare, confruntate cu nu puține probleme, ca urmare a grelei moșteniri a trecutului. Ambele state sînt angajate în ample eforturi pentru va-

pozitiv : Etiopia și - două dintre cele mai în- ale continentului — au comunicat prin care anun- hotărît „să restabilească de înțelegere reciprocă și acțiunile de inamiciție

atîtea probleme acute și ciocnesc atîtea interese, per- acestor stări de tensiune nu nu poate decît să genereze evidente și să stirnească,

agențiile de presă
Primire la Phenian.Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M. din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a primit marți delegația Uniunii Poporului Togolez, condusă de Kpotivi Lacle, membru al Biroului Politic al C.C. al U.P. Togolez, ministru de interne, care efectuează o vizită la Phenian — informează agenția A.C.T.C.
Negocieri în vederea for

mării
gheZ. ka Lisabona au avut loc noi intilniri cialist.Partidului Centrul Democratic și Social, Freitas do Amarai. După 12 ore de negocieri, delegațiile celor două partide au declarat că au examinat toate problemele legate de soluționarea crizei guvernamentale. Potrivit unui comunicat al Președinției republicii, data limită a consultărilor dintre partidele politice portugheze a fost fixată pentru 23 decembrie.

Convorbiri iugoslavo-su- 
danOZC» Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia. Veșelin Giuranovici, a avut o întrevedere cu Al Rashid Al Tahir Bakr, vicepreședinte și ministrul afacerilor externe al Sudanului, aflat în vizită în Iugoslavia. S-a exprimat satisfacția părților față de rezultatele obținute în cooperarea politică și economică bilaterală.

guvernului portuîntre liderul Partidului So- Mario Soares, și liderul
Vizită la Delhi. Președintele Indiei, Neelam Sanjiva Reddy, l-a primit, miercuri, pe Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R. F. Germania. Anterior, Willy Brandt a avut o convorbire cu primul ministru indian, Morarji Desai, referitoare la principalele teme aflate in centrul dialogului dintre țările în curs de dezvoltare și statele occidentale industrializate.

Programul economic al 
guvernului francez pentru 
1978. Primul ministru al Franței, Raymond Barre, a prezentat, marți, programul economic guvernamental pentru anul 1978, care își propune, intre altele, echilibrarea balanței comerciale și stabilizarea monedei, precum și „revenirea treptată" la utilizarea deplină a forței de muncă. Totodată, se are în vedere restructurarea triale. Barre a menționat că nevoie de cel puțin doi ani repune economia franceză | solide".

Noi incidente !ntre wh*» de culoare și poliția sud-africană s-au semnalat, luni și marți, în mai multe localități din împrejurimile orașului Port Elisabeth. O persoană a fost omorîtă, iar alte trei au fost arestate. într-un alt oraș, Johannesburg, poliția a arestat doi ziariști de culoare de la săptămînalul economic „The Voice". Ei participaseră la o demonstrație pașnică, cerînd autorităților eliberarea celor arestați și întemnițați fără judecată la 19 octombrie.se are înunor ramuri indus- . „ va fi pentru a pe baze
Conferința O.P.E.C.' desfă- ’•rșurată în localitatea Caraballeda (Venezuela). și-a încheiat miercuri lucrările. Comunicatul dat publicității la sfîrșitul lucrărilor informează că reprezentanții celor 13 state membre nu au realizat un consens în problema prețului petrolului pe anul 1978. Prețul actual — de 12,70 dolari barilul — va rămîne pentru moment neschimbat — a indicat secretarul general al O.P.E.C., Aii Mohammed Jaidah. Viitoarea reuniune ministerială a organizației va avea loc la 15 iunie 1978.

Poliția din Lahore 3 arestat marți pe principalii conducători ai organizației provinciale Punjab a Partidului Poporului din Pakistan al fostului prim-ministru Zulfikar Aii Bhutto.

lorificarea mai eficientă a resurselor lor materiale și umane, în vederea lichidării rămînerii în urmă, a accelerării progresului lor economic și social. Or, este evident că realizarea unor asemenea obiective nu poate avea loc decit în condiții de pace, de colaborare reciproc avantajoasă, ceea ce impune lichidarea oricăror surse de suspiciune și tensiune.înțelegerea intervenită ilustrează posibilitatea reglementării pe cale politică a problemelor spinoase. Co- respunzînd întru totul intereselor celor două țări, aspirațiilor lor de dezvoltare economică și socială, ea constituie, totodată, o contribuție la înseninarea climatului politic din Africa, la întărirea unității țărilor africane in lupta lor împotriva cercurilor imperialiste, resc să pentru vechile lumii.Firește, această înțelegere constituie un început, esențiale fiind consolidarea și dezvoltarea sa, pe deasupra unor deosebiri de poziții, astfel ca zona de frontieră dintre cele două țări să devină o zonă a păcii și bunei conviețuiri, ceea ce ar avea, Țărg , îndoială, repercusiuni pozitive asupra întregii regiuni geografice înconjurătoare, permițînd popoarelor respective să-și consacre forțele și resursele muncii pașnice, activității constructive.Satisfacția cu care este salutată încheierea acestui acord este însoțită de speranța că toate problemele in suspensie dintre statele din Africa — și în general din orice parte a lumii — își vor găsi rezolvare pe cale pașnică, în concordanță cu interesele popoarelor respective, ale cauzei generale a păcii.

uneltirilor care urmă- dezbine țările continentului, a putea să-și restabilească poziții în această parte a

Nicolae N. LUPU

transmit;
Combaterea secetei.In lo- calitatea Banjul (Gambia) a început reuniunea Comitetului interstatal de combatere a secetei in Sahel, în cadrul căreia vor fi examinate modalitățile de înlăturare a efectelor nefavorabile ale acestui flagel în cele opt țări membre : Gambia, Insulele Capului Verde, Volta Superioară, Mali, Mauritania, Niger, Ciad și Senegal.
Capriciile vremii. Rafale de vînt care au atins viteze de 160 km pe oră au provocat, marți, în zonele din centrul Californiei, moartea a cinci persoane, precum și pagube materiale considerabile. Furtuna a afectat mai ales regiunea Bakersfield, unde sute de case și rețele de distribuire a electricității au 1'ost avariate. Vintul a favorizat, de asemenea, dintre produs Vandenberg, viața trei persoane.

incendii, cel mai puternic s-a baza aeriană militară unde și-au pierdutextinderea unor care Ia
Cutremur în Iran. Institutul geofizic al Universității din Teheran a anunțat că marți, la ora 3,36 (ora locală), în localitatea Zarand, regiunea Kerman, situată la aproximativ 700 km sud-est de Teheran, s-a produs un cutremur de pămînt cu o intensitate de 6,2 pe scara Richter. Cutremurul a provocat moartea a 519 persoane și rănirea a 247, precum și mari pagube materiale. Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a pus în alertă forțele aeriene pentru a veni în sprijnul localităților din zona afectată de cutremur. Au fost trimise sinistraților ajutoare.

Evoluția stației „Saliut-6“MOSCOVA 21 (Agerpres). — Echipajul stației științifice orbitale ,.Saliut-6“ continuă să îndeplinească programul dinainte stabilit. Miercuri cosmonauții și-au început ziua de lucru prin cercetări în vederea explorării resurselor naturale și mediului înconjurător din zonele

U.R.S.S. De asemenea, au fost efectuate observații vizuale asupra Pă- mîntului și Oceanului planetar. Printre altele, au fost făcute observații asupra ghețarilor și stratului de zăpadă din diferite regiuni ale lumii.în programul cercetărilor sînt cuprinse și observații asupra sinis-

trelor ce se produc în diferite zone ale Pă- mintului. Astfel, au fost observate incendiile din- tr-o serie de păduri dc pe continentulCosmonauții se bine. Aparatele și temele de bord ale ției funcționează mal.
african, simt sis- sta- nor-
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