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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Comunist din Olanda

ACCENTUAREA LATURILOR CALITATIVE
ALE ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Adoptarea programului suplimentar cere o schimbare radicală a con
cepției despre dezvoltarea economică, punîndu-se un accent mai mare pe 
calitate, pe eficiență economică, pe creșterea productivității muncii

NICOLAE CEAUȘESCU
Documentele Conferinței Națio

nale a partidului au evidențiat cu 
putere că esențial pentru realizarea 
sarcinilor complexe, mobilizatoare 
ce stau in fața poporului in urmă
torii ani ai cincinalului actual este 
accentuarea puternică a laturilor ca
litative ale întregii 
mice. A transforma 
nouă calitate — 
aceasta este o- 
rientarea princi
pială fundamen
tală desprinsă din 
strălucitul Raport 
prezentat de secre
tarul general a’ 
partidului, to
varășul Nicolae 

Xj Ceaușescu. la 
> Conferința Națio

nală ; aceasta 
constituie direc
ția întregii noas
tre munci prezen
te și viitoare, 
chintesența tu
turor măsurilor 
și programelor 
pe care le elabo
răm și le aplicăm 
în aceste zile de 
intensă activitate 
creatoare pentru 
transpunerea in 
viață a Istoricelor 
hotăriri ale înal
tului forum al 
comuniștilor.

Am 
fabrici 
le și 
derne,
rașe noi. 
Românie intr-o țară cu o industrie 
modernă și o agricultură avansată, 
cu un potențial economic in plin 
avint. Transpunînd în viață lumino
sul Program al partidului nostru, 
hotărîrile Congresului al XI-lea, 

. înaintăm cu pași siguri pe drumul 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Dar la actualul nivel 
al dezvoltării noastre economice este 
cit se poate de evident că ritmul și 
amp'oarea creșterii sînt determinate 
nu numai de volumul resurselor an
trenate in activitatea productivă, ci.

activități econo- 
cantitatea intr-o

în măsură 
listării lor.
portului prezentat de secretarul 
neral al partidului, 
țională concentrează 
capacitățile creatoare 
citoare, țărănimii, 
ale întregului popor, 
calitative ale activității economice,

decisivă, de eficienta 
Iată de ce, în spiritul

uti- 
Ra- 
ge-
Na-Conferința 

preocupările și 
ale clasei mun- 
intelectualității, 
asupra laturilor

ca noastră de zi cu zi, deopotrivă 
în activitatea strungarului, și țesă
toarei, a omului aflat in miezul fier
binte al producției, în activitatea 
omului de la planșetă, a celui care 
lucrează pe tărimul științei.

De ce se pune, acum, cu atita a- 
cuitate imperativul concentrării preo
cupărilor tuturor oamenilor muncii

construit 
și uzine, 

am 
am

vărășească, schimbul de delegații, de 
păreri, informații și publicații dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Olanda. Dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două partide constituie un aport la 
promovarea cursului pozitiv al rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Olanda, ceea ce cores
punde intereselor ambelor popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii în Europa 
și în lume. Cele două partide au 
subliniat însemnătatea dezvoltării 
conlucrării , și solidarității dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
pe- baza egalității in drepturi, res
pectării independenței, neamestecu
lui în treburile interne, a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora politi
ca. strategia și tactica revoluționară 
corespunzător condițiilor istorice na
ționale și sociale din propria țară.

în condițiile actuale se impun întă
rirea solidarității și conlucrării, pe 
plan național și internațional, a tu
turor forțelor democratice, înaintate, 
intensificarea 
lare pentru a asigura adoptarea unor 
soluții care să corespundă cerințelor 
salvgardării păcii și dezvoltării pro
gresiste a civilizației 
selor fundamentale 
poarelor lumii.

P.C.R. și P.C. din 
nunță in mod ferm pentru edificarea 
unui sistem trainic de securitate și 
cooperare în Europa, pentru impulsio
narea traducerii în viață a preve
derilor Actului final de la Helsinki. 
Ele apreciază că una dintre proble
mele cele mai arzătoare ale lumii 
contemporane o reprezintă trecerea 
la măsuri hotărîte pentru încetarea

cursei înarmărilor, pentru adoptarea 
unui program de dezarmare generală, 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară.

Cele două partide militează pentru 
lichidarea fenomenului subdezvoltării 
și a decalajelor dintre țări, pentru 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale. Ele acordă întregul lor 
sprijin luptei de eliberare a popoa
relor de pretutindeni impotriva poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de discriminare rasială 
și apartheid, pentru afirmarea drep
tului lor sacru la o viață demnă, li
beră și independentă.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Olanda militează 
pentru realizarea unei unități de tip 
nou intre partidele comuniste și mun
citorești, pentru dezvoltarea solidari
tății și colaborării dintre ele in lupta 
pentru pace, democrație și socialism, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor și inte
reselor vitale ale popoarelor.

în cursul convorbirii s-a constatat 
că in probleme de importanță majoră 
punctele de vedere și aprecierile celor 
două partide coincid, că există voința 
comună de a extinde și adinei in 
continuare relațiile de prietenie și so
lidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Olanda în interesul ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii in lume.

P.C. din Olanda a invitat o delega
ție a Partidului Comunist Român să 
facă o vizită de prietenie in Olanda ; 
invitația a fost acceptată.

Convorbiț-jje s-nu desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

parti- 
mem-
Hagaau fost puse în funcțiune în ultimii 

6 ani. Sc- pune insă întrebarea : 
cum folosim, cu ce eficiență utili
zăm aceste mijloace moderne de 
producție ? O analiză, fie și numai 
sumară, relevă că. practic, nu există 
întreprindere unde să se poată spu
ne că au fost epuizate rezervele de 
creștere a indicilor de utilizare a 

mașinilor și uti
lajelor. Dimpotri
vă. toate unitățile 
economice dispun 
de resurse impor
tante de creștere 
a eficientei po
tențialului lor pro
ductiv, prin mai 
buna folosire 
capacităților 
producție.

LA DIMENSI
UNILE ACTUA
LE ALE ECO
NOMIEI NAȚIO
NALE, CREȘTE- 

CU NUMAI 
PROCENT 

EFICIENȚEI 
N D U R I- 

L O R FIXE PR > 
DUCTIVE ASI
GURA UN SPDIl 
DE VENIT NA- 
ȚIDNAL DE A- 
PROAPE > MI
LIARDE LEI A- 
NUAL, PENTRU 
A CÂRUI OBȚI
NERE AR FI NE- 

PROCENTE DE ACJ-

a 
de

tova-

am înălțat furna- 
făurit mașini mo- 

ridicat din temelii o- 
Am transformat vechea

spre a cucen noi poziții hotărltoarc 
in bătălia pentru accelerarea progre
sului multilateral al societății noas
tre.

Prin glasul de vibrant patriotism 
al secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. sintem 
chemați să punem în centrul preo
cupărilor, in toate întreprinderile și 
ramurile producției materiale, latu
rile de ordin calitativ ale activității 
economice, să transformăm cantita
tea într-o nouă calitate. Este o che
mare izvorîtâ din cerințele obiec
tive ale dezvoltării noastre econo
mice în etapa actuală ; o chemare 
care îndeamnă la o schimbare 
revoluționară in gîndirea și in mun-

asupra factorilor calitativi ai dezvol
tării noastre 
gumentelor 
Conferința' 
lirea acestei 
fundamentale, ne oprim la citeva.

Am investit de-a lungul anilor 
construcției socialiste, și îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, mult și 
cu folos ; in fiecare an construim 
sute și sute de obiective economice 
— trainice edificii ale progresului și 
bunăstării ; sînt tot mai multe între
prinderile care beneficiază din plin 
de mașini și utilaje moderne la nive
lul realizărilor pe plan mondial ; 
circa 60 la sută din fondurile fixe 
de care dispune industria noastră

? Din multitudinea ar- 
științific 
Națională 

orientări

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit de
legația Partidului Comunist din 
Olanda, condusă de tovarășul Joop 
Ijisberg, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.O., care 
efectuează o vizită de prietenie în 
țara noastră. Din delegația P.C. din 
Olanda fac parte tovarășii Freek; 
Meis, membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
dului, și Siem Van Der Helm, 
bru al Comitetului districtual 
al P.C.O.

La întrevedere au participat
rășii Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass 
și Mihnea Gheorghiu, membri ai C.C. 
al P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut frățesc din partea pre
ședintelui P.C. din Olanda, tovarășul 
Henk Hoekstra, precum și cele mai 
bune urări poporului român in edifi-. 
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
salutul său cordial președintelui P.C. 
din Olanda, împreună cu cele mai 
bune urări de succes conducerii parti
dului. comuniștilor olandezi.

tn cursul convorbirilor s-a realizat 
un schimb de opinii privind activita
tea și preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Comunist din Olanda.,

S-a evidențiat dorința celor două 
părți de a intensifica și extinde re
lațiile de prietenie și colaborare to-

Ambasadorul

luptei maselor popu-

umane. intere- 
ale tuturor po-

Olanda se pro-

Republicii Populare Bangladesh

evaluate la 
in stabi- 
principiale

CESARE 3—4 
MOLARE.

Este un argument practic pentru 
intensificarea hotărîtă a preocupări
lor, la toate nivelurile — de la mi
nister la ultimul loc de muncă din 
întreprindere — în vederea realiză
rii unor progrese substanțiale in do
meniul folosirii cu eficiență sporită 
a tot ceea ce am investit, a tot ceea 
ce am construit. înțelegem, in aceas
tă lumină, mai bine de ce, la con
ferință, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu atita insistență nece
sitatea sporirii producției la 1 000 lei 
fonduri fixe. ......................“

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
în cursul dimineții de joi, președin

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri-

mit scrisorile de acreditare a noului 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Ban-

gladesh 
Shams-ul 
gina a V-a).

în tara noastră, A.W. 
Alam. (Continuare în pa-

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT

INDUSTRIA JUDEȚULUI BUZĂU A ÎNDEPLINIT 
PLANUL PE PRIMII DOI ANI AI CINCINALULUI

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
spune: Comitetul județean Buzău al 
Partidului Comunist Român raportea
ză conducerii partidului, dumnea
voastră personal, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
action ind neabătut pentru înfăptuirea 
exemplară a Directivelor Congresului 
al XI-lea al partidului, oamenii mun
cii din industria județului nostru au 
îndeplinit prevederile de plan ale 
acestui an la 21 decembrie, iar pe 
cele ale primilor doi ani ai actualului 
cincinal la 22 decembrie, creindu-se 
astfel posibilitatea realizării, pină la 
finele anului, a unei producții glo
bale industriale suplimentare de pes
te 300 milioane lei, concretizată, 
printre altele, în 200 000 mp geam 
tras, 7 000 tone plase sudate pentru 
construcții, 23 000 metri pătrați de 
timplărie, 1 000 tone de elemente și 
materiale din mase plastice pentru

construcții, 1 000 000 
blocuri ceramice, 3 000 
lapte.

Am 
sporul 
primii ......... 
ției tehnico-științifice să fie obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

Aceste rezultate au fost obținute in 
condițiile unei ascensiuni viguroase a 
industriei — ritmul de creștere fiind 
de peste 23 la sută — ceea ce confir
mă încă o dată realismul politicii 
științifice a partidului nostru de dez
voltare multilaterală și armonioasă a 
tuturor județelor țării, faptul că an
gajamentul pe care ni l-am asumat 
pe întregul cincinal corespunde în
tru totul posibilităților noastre și va 
fate ca județul Buzău, la finele anu
lui 
lei

cărărriizi 
hectolitri

din
pe

reușit ca peste 85 la sută 
de producție înregistrat 

doi ani ai cincinalului revoju-

1980, să depășească 20 miliarde 
la producția globală industrială.

Succesele cu care încheiem acești 
doi ani ai cincinalului actual sînt ne
mijlocit legate de ajutorul multila
teral și permanent primit din partea 
conducerii partidului, a dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima, încă o dată. întreaga ade
ziune și acordul deplin față de po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, dînd o înaltă apre
ciere contribuției inestimabile pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
aduceți la elaborarea și Înfăptuirea 
liniei generale a partidului.

Vă asigurăm că vom acționa cu și 
mai multă energie, cu fermitate, pen
tru înfăptuirea întocmai a hotăriri- 
lor Congresului al XI-lea, a progra
melor adoptate de recenta Conferință 
Națională a partidului.

Pină în 1980 sc 
prevede să se realizeze o produc
ție industrială dejcel puțin 1 200 lei 
la 1000 lei fonduri fixe. Așa cum a 
precizat secretatul general al parti
dului, această prevedere este încă 
redusă, dar, cu siguranță, comuniștii, 
toți oamenii muncii vor acționa cu 
hotărire pentru a o depăși. îndeosebi 
niveluri superioare mediei pe an
samblul industriei vor trebui să rea
lizeze construcția de mașini, indus
triile chimică, ușoară și alimentară. 

După cum se știe, progresul eco- 
nomico-social mai rapid al țării în 
acest cincinal, ca și in perspectivă, 
este condiționat de creșterea puter
nică și perfecționarea forțelor de 
producție, îndeosebi a componente
lor sale cele mai active — forța de 
muncă și mijloacele de muncă, de 
utilizarea lor rațională, cu maximă 
eficiență în fiecare unitate și pe an
samblul economiei naționale. între 
aceste componente fundamentale

în după-amiaza zilei de 22 decem
brie, la Palatul Republicii a avut 
loc ședința Consiliului de Stat; prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

La ședință au participat, ca invi
tați. viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alți conducători de organe 
centrale, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat :

și 
ro-

Și 
de

Decretul privind organizarea 
funcționarea Radioteleviziunii 
mâne ;

Decretul privind organizarea 
funcționarea Agenției române 
presă — Agerpres ;

Decretul pentru modificarea unor 
prevederi referitoare la procedura 
divorțului. Prin acest decret se sim
plifică procedura divorțului, redu- 
cindu-se termenele de soluționare a 
cererilor de divorț ; se reduce, de 
asemenea, taxa de divorț.

în continuare, Consiliul de Stat a 
aprobat Protocolul la Convenția in
ternațională pentru pescuitul in nord- 
vestul Oceanului Atlantic, referitor 
la funcționarea în continuare a co
misiei, încheiat la Washington la 20 
decembrie 1976.

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, avizate favorabil de co
misiile de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale, precum și de că
tre Consiliul Legislativ.

Activitatea consiliilor populare in noua legislatură

Au realizat planul pe 1977 Ia producția globală industrială
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expresie a democrației socialiste in acțiune

TULCEA-în culoarea
argintului și

un port fără 
vasele de

a salopetei

z SUB STEMA U DEniiDiim

Telegrame adresate C.C al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Jud^ul Bacău.Oamenii mun- 

cii din acest județ au îndeplinit, joi, 
planul anual la 
Anunțind acest 
gramă adresată 
rășului Nicolae 
județean de
Succesul repurtat ne dă garanția că, 
pină la sfirșitul anului, se va ob
ține o producție globală industrială 
suplimentară de peste 610 000 000 lei, 
superioară prevederii angajamentu
lui anual al organizației județene de 
partid. în expresie fizică, aceasta va 
însemna realizarea suplimentară a 
220 000 000 kWh energie electrică, 
13 000 tone cărbune, 200 000 tone pro
duse de rafinărie, mașini-unelte în 
valoare de 8 000 000 lei, 1 400 tone or
gane de asamblare, 2 300 tone fenol. 
3 500 tone antidăunători, mobilă in 
valoare de 33 000 000 lei, aproape 
500 000 mp țesături și alte produse. 
Se menționează că peste 80 la sută 
din sporul de producție s-a realizat

seama creșterii productivității 
Sintem hotăriți ca în

producția industrială, 
succes, intr-o tele- 

C.C. ai P.C.R., tova- 
Ceaușescu, comitetul 
partid subliniază :

pe 
muncii. Sintem hotăriți ca 
cincinalul revoluției tehnico-științifi- 
ce să facem totul pentru ca. reali- 
zind angajamentul de a depăși cu 
5,2 miliarde lei nivelul planificat al 
producției industriale din perioada 
1976—1980, să avem o contribuție cit 
mai consistentă la traducerea in via
tă a programului suplimentar de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei adoptat de recenta Conferință 
Națională a partidului.

Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de 
Construcții. Intr'° telegramă a- 
dresată 
Nicolae 
de conducere 
nomiei Forestiere 
de Construcții se 
menii muncii din

C.C. al P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu, de consiliul 

al Ministerului Eco- 
și Materialelor 
arată că oa- 
intreprinderile

acestui minister au îndeplinit în ziua 
de 22 decembrie sarcinile de plan 
la producția globală industrială pe 
anul 1977, creindu-se condiții ca, 
pină la sfîrșitul anului, să se obțină 
o producție suplimentară in valoare 
de peste 1,5 miliarde lei, 
în 1 900 mii mp furnire, 
uși-ferestre, 78 000 mii 
350 mii mp plăci din 
53 mii mc panouri mari 
din beton armat, precum și nume
roase alte produse necesare econo
miei naționale. Planul productivității 
muncii a 1’ost depășit cu 1,6 la sută, 
iar 90 la sută din sporul producției 
globale a acestui an a fost obținut 
pe baza creșterii productivității mun
cii. Peste prevederile planului anual, 
a fost împădurită o suprafață de 
5 475 hectare, în principal cu specii 
de rășinoase și foioase repede cres
cătoare și de valoare economică ri
dicată.

concretizata
14,6 mii mp 
mp hirtie, 

azbociment, 
prefabricate

Despre Tulcea, isto
ricii și arheologii spun 
că este 
cele 
orașe 
nii și 
să o 
este 
care, ca orice tînăr, vi
sează, se împlinește, 
devine. Constructorii 
și arhitecții, cei care 
știu Tulcea de miine 
după lucrările pe care 
le au astăzi in operă 
pe șantiere și planșe
te, vorbesc despre o 
„modernă poartă de 
intrare pe Dunăre în 
România11.

Orașul stă, ca Roma, 
pe șapte coline cu 
nume de istorie : Dea
lul Taberei. Colnicul 
Hora..., depozitare ale 
unei memorii milena
re, temelii de Herci- 
nici și rădăcini de

unul dintre 
mai virstnice 

din țară. Tulce- 
turiștii care vin 
vadă afirmă că 
un oraș tînăr,

inimă pentru noua sa 
istorie. Dealul Tabe
rei nu este doar locul 
unde a înflorit o pu
ternică civilizație tra- 
co-getică, ale cărei 
mărturii au supravie
țuit timpurilor, ci și 
vatra prin care Tulcea 
și-a înscris numele în 
constelația marilor ce
tăți industriale româ
nești, unde se coace 
alumina, unde se vor 
produce pină în anul 
1980 utilaje metalurgi
ce și chimice și vor fi ■ 
lansate primele super- 
traulere construite in 
România. E Colnicul 
Hora nu doar punctul 
strategic unde Caspyus 
a durat străvechea 
cetate Aegyssus, des
pre care Ovidiu scria : 
„Dacă 
crezare 
rilor ei

este să dăm 
înșiși locuito- 
/ Caspyus Ae-

gyssos este cel care ar 
fi intemeiat-o și ar fi 
numit-o după numele 
său. / Getul cel crud 
s-a făcut stăpin pe ea 
după ce pe neaștepta
te / cu război i-a ni
micit pe. odrizi,..“. Nu . 
este doar locul spre 
care s-au îndreptat la 
14 noiembrie 1878 fiii 
Dobrogei 
sărbători cu sufletele 
însetate 
independenta și rein
tegrarea in fruntariile 
patriei năzuite și do- 
bindite prin propria 
lor luptă. Ci și soclul 
Monumentului Inde
pendenței, refăcut și 
dezvelit în acest 
semn de pioasă 
noștință adusă 
ani fiilor țării 
pe cimpul de 
Fie că avem 
dere mărturiile 
tură medievală româ
nească din Împreju
rimi, sau că ne gindim

pentru a

de libertate

an ca 
recu- 
peste 

căzuți 
onoare, 
în ve
de cul-

la Mircea cel Bătrîn, 
cel ce s-a intitulat și 
„domn și de amindouă 
părțile de peste toată 
Dunărea și pină la 
Marea cea mare11, sau 
la Ion Ionescu de la 
Brad, care, după pro- 
pria-i mărturisire, a 
sărbătorit aici, cu lo
calnicii, in 1850, ani
versarea a doi 
la revoluția de 
Tulcea este un 
tic breviar de 
românească.

Așezat intre 
lurile Dunării, 
privește de 
pierderea marelui flu- 

oceanul plane- 
nașterea necon- 
a Deltei
Europei

ani de 
la 1348, 
auten- 
istorie

ceata- 
orașul 

milenii

viu în 
tar și 
tenită 
trupul 
Mării.

Tulcea era un 
dox. în Enciclopedia 
României din 1938 
citim : „Reședința ju
dețului, așezată in 
amfiteatru, e un oraș

din 
și al

para-

static, 
mișcare, 
mare trec prin fața lui 
fără să oprească...11, 
înconjurat de ape, 
orașul suferea de lip
sa unei activități por
tuare statornice și a 
apei 
insă 
atit 
pe cit analfabetism, 
în același an de grație 
1938, industria cea 
mai reprezentativă a 
orașului era formată 
din „o armată de mori 
de vînt“, citeva ate- 
tiere de marangozerie, 
tăbăcării, uleinițe și 
unități pentru pre
lucrarea primară a 
lemnului. Locuri de 
muncă ? Pentru mai 
puțin de 500 de oa
meni. Ion Busurcă, pe 
atunci docher, astăzi 
operator de dană în- 
tr-unul din noile por
turi ale Tulcei, iși a-

potabile ; avea 
malarie, cam tot 

de multă malarie

mintește : „Șomam ! 
Ne scriam cu cretă pe 
talpa opincii prețul 
derizoriu al unei zile 
de muncă...11 Orașul 
murea sufocat in pro- 
pria-i lîncezeală. Am 
văzut această fată a 
Tulcei intr-o expoziție 
personală a pictorului 
Constantin Găvenea, 
deschisă la noile ga
lerii de artă „Dacia11 
din Tulcea : acareturi, 
geamii, maidane, cîr- 
ciumi, sacale, colb sau 
noroaie, proprietăți 
modeste numite pom
pos „fabrica de ape 
gazoase11, uliți înguste 
mărginite de ziduri 
înalte pe care se spri
jină un cer cețos, in- 
cercind să ascundă
E. MIHAILESCU 
corespondentul 
„Scînteii"
(Continuare 
in pag. a III-a)
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-expresie a democrației socialiste în acțiune
Sub semnul unei munci și mai rodnice, împreună cu cetățenii și în interesul 

cetățenilor, pentru înflorirea continuă a tuturor localităților patriei
A trecut aproape o luna de la constituirea — după 

alegerile de la 20 noiembrie — a primelor consilii populare 
municipale, orășenești și comunale din actuala legislatură. 
Beneficiind de un mare număr de propuneri și sugestii făcute 
cu prilejul întîlnirilor și adunărilor din timpul campaniei elec
torale — la care au participat peste 6 000 000 de. cetățeni — 
noile organe ale puterii și administrației de stat și-au intoc- 
mit programe concrete de lucru. Esențial este acum ca fie
care consiliu popular, fiecare din cei 56 855 de deputați, in 
strinsă conlucrare cu masele de cetățeni, să indeplinească 
întocmai, punct cu punct, programele adoptate. Așa cum sub
linia in raportul la Conferința Națională secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consiliile populare

poartă răspunderea directă pentru felul în care se transpun 
în viață in localitățile respective programele de dezvoltare 
economico-sociaiă a acestora, sprijinindu-se în întreaga lor 
activitate pe masele largi ale oamenilor muncii, asigurind 
participarea tuturor cetățenilor la buna conducere și gospo
dărire a fiecărei localități, in același timp, organele locale ale 
puterii și administrației de stat sînt chemate să-și îmbunătă
țească permanent stilul și metodele lor de muncă, să facă 
totul pentru înflorirea economico-sociaiă și mai puternică a 
tuturor localităților țării, pentru dezvoltarea continuă a demo
crației noastre socialiste, pentru creșterea nivelului de viață 
și civilizație al întregului popor.

In sistemul democrației noastre socialiste un rol important îl au consiliile populare, 
care asigură participarea largă a cetățenilor la gospodărirea și conducerea directă 
a treburilor în toate localitățile patriei. Recentele alegeri pentru consiliile populare 
au constituit o nouă și puternică manifestare a democratismului orinduirii noastre, 
a hotărîrii întregului popor de a înfăptui neabătut hotărî rile Congresului al Xl-lea.

NICOLAE CEAUȘESCU

de nădejde al consiliului popularUn sprijin
■„Cetățenii și deputății lor decid

și îndeplinesc programul în întrecerea pen- 
buna gospo- 
infrumusețare 

localități 
țară — 
Dumi- 
Consi- 
orașu- 

ciș- 
mai 

buni, 
mai 

mulți. cu atît și ciștigul 
va fi mai mare pentru 
toți. în ce ne privește, 
noi subscriem pînă acum 
in întrecerea pe 1977 
22 milioane lei, sumă 
reprezintă valoarea 
crărilor edilitar-gospodă- 
rești de înfrumusețare a 
orașului efectuate prin 
munca patriotică a cetă
țenilor. Aceasta înseam
nă că fiecare locuitor 
și-a trecut în „contul bu
nului gospodar" 
în valoare 
lei. Planul 
tele pe tot 
îndeplinite

tru mai 
dări re și 
cu celelalte. 
vrincene și din 
ne spune Mihai 
tru, președintele 
Iiului popular al 
lui Odobești — vor 
tiga. firește. cei 
buni dintre cei mai 
Și cu cit vor fi

Gospodinele participă directîmpreună cu primarul 
orașului, am pornit pe 
urmele celor... 22 milioa
ne lei. Din realizările 
înscrise în „contul bunu
lui gospodar" am notat, 
intre altele : spații verzi 
extinse cu peste 20 000 
mp intr-un an ; 15 000 de 
pomi fructiferi și 
30 000 
pomi 
renuri 
tru copii 
vecinătatea școlilor și in 
perimetrul noului ansam
blu de blocuri, care a 
ajuns la 432 apartamen
te ; canalizarea orașului 
și-a prelungit traseul cu 
încă trei kilometri : în 
cartierul din vest, lucră
rile de combatere a alu
necărilor de teren sint pe 
sfirșite ; albia Milcovului 
a fost regularizată pe 
incă 9 kilometri și tot in 
această zonă s-au plantat 
50 000 puieți de plop... 
Am fost și la liceul agro
industrial, unde elevii

cadrele didactice țin „lec
ții deschise" pe tema 
gospodăririi și înfrumu
sețării orașului. De aici 
au pornit puieții de pomi 
fructiferi care au impin- 
zit orașul. Acum se. pre
gătesc 15 000 de trandafiri 
pentru primăvară. Alte 
două sere cu flori sint 
date in grija comitetului 
de femei.

— Aici, în centru — ne 
spune primarul — pregă
tim acum deschiderea 
șantierului pentru q gră
diniță cu 120 de locuri. în 
satul Unirea, care aparți
ne de oraș, vom construi, 
numai cu muncă patrio
tică. o altă grădiniță. Vom 
începe în curind lucrările 
de modernizare a pieței 
agroindustriale. Toate a- 
cestea au fost propuse de 
cetățeni și au devenit 
acum. în noua legislatu
ră, program concret de 
lucru pentru consiliul 
popular.

Despre împlinirile

cu 
ce 

lu-

de arbuști 
ornamentali ;

de joacă ; 
amenajate

peste
Și

te- 
pen- 

i în

propune, a 
a participa 
îndeplinirea 

luate ne-aude lucru al primăriei

anali- 
de care dis- 
să evaluezi 
voluntar-pa- 
aduce cetă-

Oltenița, azi — ora$ rribdern. civilizat 
d pîh §()!: 

ca toate localitățile tării, timele adunări, cetățenii 
înființarea 

grădinițe, modernizarea . 
mentare și extinderea rețelei de apă 
potabilă. A promite că realizezi tot 
ceea ce se propune, fără să 
zezi posibilitățile reale 
pune primăria și fără 
contribuția în muncă 
triotică pe care o pot 
tenii înșiși, înseamnă să compromiți 
chiar ideea de consfătuire, să nu 
poți realiza ce ai hotărit și astfel 
să știrbești din încrederea cu care 
te privesc oamenii. Iată de ce, cu a- 
ceeași grijă cu care facem mobiliza
rea, chibzuim și analizăm posibilită
țile de realizare concretă a propune
rilor, optăm pentru cele mai bune și 
economicoase variante.

Rezultatul concret al consultării și 
antrenării maselor, atit în adunările 
cetățenești obișnuite, cit și în 
prilejuite 
didații in 
feră insă 
rezervelor 
podărești, 
pe calea întăririi răspunderii fiecărui 
cetățean pentru, dezvoltarea orașu
lui. Desigur, ridicarea conștiinței ci
vice în rindul tuturor cetățenilor este 
un lucru mai greu de înfăptuit decit 
mobilizarea lor la acțiuni concrete, 
dar facem totul ca oamenii să în
țeleagă pină la unul că ei conduc, ei 
controlează și înfăptuiesc în propriul 
lor interes. Pentru a reuși în a- 
ceastă direcție, o primă măsură pe 

a 
le- 
ce- 

să 
ob-

La fel
abia in anii socialismului, Oltenița a . cu. insistență 
ieșit, la lumină, a reușit să aibă, în 
adevăratul sens al cuvîntului, atri
butele unUi Oraș modern, civilizat. 
Dar ce informație ar putea să dea 
oare mai bine măsura orașului pros
per de azi decit aceea că producția 
industrială globală era în 1960 de 
148 milioane lei, iar azi a ajuns la 
peste 2 miliarde de lei ? în ultimii 
ani au fost create la Oltenița încă 
10 000 de locuri de muncă — nu
măr egal cu jumătate din intrea- 
ga ei populație — au început să 
funcționeze noi obiective industriale, 
producția șantierului naval s-a du
blat, iar cea a întreprinderii pentru 
industrializarea legumelor și fructe
lor s-a triplat. Aș vrea să amintesc 
și faptul că în orașul nostru jumă
tate din populație locuiește în case 
noi. că orașul a fost canalizat și că 
rețeaua de apă s-a extins pe toate 
arterele.

Din multitudinea de mijloace, de 
modalități folosite pentru dinamiza
rea maselor in activitatea de gospo
dărire a orașului mă voi referi in mod 
deosebit asupra unor forme mai noi, 
între care se numără instltuționali- 
zarea adunărilor cetățenești, o formă 
profund democratică, de participare 
a maselor la dezbaterea tuturor pro
blemelor principale, economice și 
sociale, din intreg orașul.

Din experiența consiliului nostru 
popular am tras citeva învățăminte 
foarte utile pentru reușita deplină a 
acestor adunări cetățenești. în pri
mul rind, este vorba de organizarea 
propriu-zisă a adunării. Consider că 
este profund greșit, formal și biro
cratic să anunți și să aduni în pripă 
oamenii, să pui în discuție orice fel 
de probleme sau la întîmplare toate 
problemele gospodărești. O aseme
nea ședință pare ca o navă fără 
busolă, se desfășoară la voia întîm- 
plării. Dimpotrivă, noi acordăm or
ganizării întîlnirilor cu cetățenii cea 
mai mare importanță. însăși mobi
lizarea, acest lucru în aparență mă
runt, o face neapărat un membru 
al comitetului executiv. El ia legă
tura. cu mult înainte de ședință, cu 
deputății, din circumscripțiile elec
torale, se interesează și află care 
anume sint problemele ce-i frămin- 
tă. se sfătuiește cu ei, imbogăți,nd 
ordinea de zi ori eliminînd pro
blemele pe care' cetățenii nu le 
consideră de primă însemnătate. în 
acest fel. oamenii au timp să gîn- 
dească, vin la adunare documentați, 
sint in măsură să discute activ, 
cunoștință de cauză. Firește. în ca
drul adunărilor, cetățenii vin 
propuneri și sugestii, căutăm 
preună soluții concrete pentru înfăp
tuirea lor. Astfel, la una dintre ul-

•mMqmi
«V.-.yn.h

au cer 
unei n 
pieței ali-

cele 
de intilnirile dintre can- 
alegeri și alegători, se re- 
nu numai la descoperirea 
locale, la propunerile gos- 
ci și la pasul făcut înainte

aceea de 
partid, 
fiecărui 

' dreptul 
să facă

in

cu 
îm-

care am. luat-o este ; 
populariza hotărîrile de 
gile țării, de a explica 
tățean că el are efectiv 
conducă, să ia hotărîri, 
servații.

Ne aflăm acum în fata unbr 
sarcini, desprinse din programul de 
măsuri adoptat de noul consiliu 
popular în prima sesiune de consti
tuire. Este un program bogat în pre
vederi : va trebui prin muncă ob
ștească să asigurăm, într-o primă 
etapă, lucrări gospodărești în va
loare de peste 70 de milioane lei, 
amenajarea unei sere de flori, con
struirea unui internat școlar, locuri 
de joacă pentru copii, pavarea unor 
noi străzi, construirea a încă 
de apartamente, a unui spital, unei 
policlinici, a 24 săli de clasă, 
case de cultură și a 2 800 mp de spa
țiu comercial. Ca și pînă acum, aju
tați de 
brațele 
depăși 
altceva 
și idei.

noi

1 400

unei

cetățeni, sprijiniți de ei, cu 
și cu mintea, vom realiza și 
aceste prevederi, care nu sini 
decit propriile lor propuneri

Nicolae IOSIN
primarul orașului Oltenița

lucrări 
de peste 2 500 
și angajamen- 
anul au 
și depășite

Miercurea-Ciuc — pe zi

A intrat în practica 
primăriei 
ținem o 
legătură 
comunei, 
acest scop toate mij
loacele pe care siste
mul nostru democratic 
ni le oferă : audiențe 
la consiliul popular, 
pe stradă, in cimp, la 
domiciliu, întilniri eu 
deputății, consfătuiri 
cu cetățenii pe. sate și 
circumscripții. Rezul
tatul este acela că în 
tot ceea ce întreprin
dem, in toate acțiuni
le pe care le realizăm, 
ne bizuim pe partici
parea nemijlocită a lo
cuitorilor. împreună 
cu cetățenii, prin con
tribuția lor în muncă 
și in bani, de pildă, 
am construit un dis
pensar uman și un 
dispensar veterinar, 
am reparat școala și 
drumurile, am con
struit mai multe po
duri și podețe. Oricine 
vizitează comuna noas
tră poate constata că 
astăzi toți cetățenii săi 
— români, maghiari și 
de alte naționalități — 
au asigurate condiții 
de viață dintre cele 
mai bune : case fru
moase, apă potabilă la

noastre să 
permanentă 

cu cetățenii 
folosind in

bărnicia muncii oameni
lor, despre angajarea lor 
cu responsabilitate civică 
sporită în a 
decide și 
efectiv la 
hotărîrilor
vorbit și asistenta medi
cală Eugenia Fârcășan. și 
inginerul Gheorghe Pe- 
gorevici, și pensionarul 
Nica Ganea, și Viorica 
Fenichi, lucrătoare în co
merț, și mulți alții.

Se spune, pe 
cuvint, că toate 
comitete de 
își au sediul 
Odobeștiului 
tea primării 
la un Ioc în 
tulat „Cinste 
in gospodărirea orașului", 
situat la intrarea in par
cul din vecinătatea consi
liului popular.

Dan 
DRAGULESCU 
corespondentul 
„Scînțeii"

drept 
cele 24 

cetățeni care 
în cartierele 
sint tot ati- 

care aspiră 
panoul inti- 

fruntașilor

c&^trece mai frumoasă, mai bine gospodărită
Foto : Eugen Dichiseanu

ra-robinet, aragazuri, 
diouri. televizoare.

Amplul dialog 
care l-a prilejuit cam
pania electorală cu ce
tățenii ne-a demon
strat incă o dată că in 
comuna noastră există 
suficiente resurse pe

pe

gospodărești și ne-au 
arătat concret că mai 
avem drumuri de cimp 
de care ne-am putea 
lipsi și că, numai pe 
această cale, am putea 
reda agriculturii incă 
12 hectare. O simplă 
enumerare a celor mai

prin contribuția cetă
țenilor, planul de lucru 
pentru actuala legisla
tură al consiliului 
popular.

Principala concluzie 
pe care am desprins-o 
noi, aleșii obștii, din 
dialogul cu cetățenii

*

la gospodărirea orașului
De la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu adresa femeilor — care constituie mai mult de ju
mătate din populația tării — chemarea de a fi participante cit mai ac
tive la tot ceea ce se înfăptuiește in țara noastră, in toate domeniile 
de activitate. Alături de toți oamenii muncii, femeile sint chemate 
să-și valorifice priceperea și spiritul gospodăresc in crearea de noi 
valori materiale, in perfectionarea tuturor sectoarelor vieții sociale.

La Sighișoara, oraș in care in
dustria producătoare de bunuri de 
consum este predominantă — o în
treprindere de sticlărie și faian
ță, trei întreprinderi textile și una 
de confecții 
tă peste 
sonalului 
tăți. Ele 
pe 75 la 
domeniul ocrotirii sănătății. 73 la sută 
din corpul didactic, aproape 70 la 
sută din totalul lucrătorilor unități
lor comerciale si de prestări de 
servicii. Sint procente care vorbesc 
de la sine despre prezenta activă a 
femeii în viața economică și socială.

— Femeile sint cetățeni de nădej
de ai orașului nostru — ne spunea, 
cu toată convingerea. tovarășul 
Mihai Chiriac. prim-yicepreșcdinte 
al consiliului popular municipal. Ele 
participă nemijlooiț la actul de con
ducere a treburilor obștești. Elena 
Bleahu. de pildă, este vicepreședintă, 
iar Suzana Zăblău, membră a co
mitetului executiv al consiliului 
popular ; 13 dintre deputății ce al
cătuiesc consiliul popular municipal 
in actuala legislatură sint femei. în 
fiecare comisie permanentă a consi
liului popular o parte, din membri 
sint deputate. Un mare număr de 
femei activează in cadrul comitetelor 
de cetățeni, al celorlalte organisme 
obștești din cartiere 
treprinderi. La cele
acțiuni ’ inițiate în
regularizarea riului 1 
și construcțiile de
mii de femei au pus 
și lopeți pentru ca orașul, casele și 
fabricile să nu mai fie lovite 
inundații, iar la noile blocuri 
muncit ca niște bune gospodine 
propria locuință. Sub egida Frontu-

femeile reprczin-
51 la sută din totalul per- 
muncitor al acestor uni- 

constituie, totodată, aproa- 
sută din cei ce muncesc in

: și din in- 
două mari 

acest an — 
Tirnava Mare 

locuințe — 
mina pe sape

de 
au 
în

bune so-găsi cele mai
Iuții, cit și pentru a 
ne bizui, de la inceput, 
pe participarea nemij
locită a obștii la reali
zarea respectivului o- 
biectiv. Imediat după 
ce propunerea pentru 
construirea unei noi

„In strinsă înfrățire pentru înflorirea 
comunei în care muncim si trăim

A

este

care le putem fructifi
ca mai bine, în inte
resul obștii. Caracte
ristic pentru modul de 
gindire al locuitorilor, 
pentru spiritul lor de 
buni gospodari
faptul că ei nu s-au 
mărginit să facă 
mai propuneri.
dat și soluții de rezol
vare a acestora. Pro
punerile lor au fost 
sintetizate intr-un plan 
concret de măsuri in 
cadrul primei sesiuni 
a consiliului popular 
comunal. între altele, 
ei au făcut calcule

nu
ci au

importante propuneri 
făcute de cetățeni — 
construirea unei gră
dinițe. a unui cămin 
cultural, bazin de înot, 
două baze sportive, 
magazin sătesc, două 
poduri, repararea a 30 
km drumuri, amena
jarea a 3 000 mp tro
tuare. captarea 
pe pășunile 
Morloaca și 
menajarea 
pentru 
inundațiilor 
cit de mult 
stanțial s-a

apei 
din satele 
Sincrai, a- 
unor văi 

prevenirea 
— arată 
și de sub- 
îmbogătit,

purtat în ultimul timp 
este că ei au un pro
nunțat spirit gospodă
resc, cunosc foarte 
bine resursele de care 
dispunem și sint pri
mii- interesați in valo
rificarea lor pentru 
creșterea puterii eco
nomice a localității, 
pentru ridicarea conti
nuă a propriului lor 
nivel de trai. Acest 
lucru ne obligă să 
consultăm cu toată a- 
tenția oamenii, ori de 
cite ori ne propunem 
realizarea unui obiec
tiv — atit pentru a

//

grădinițe a fost ac
ceptată și inclusă in 
programul de lucru al 
primăriei, s-a trecut 
la realizarea ei cu 
sprijinul cetățenilor. 
Tot ei au început 
să transpună in prac
tică și alte pro
puneri. cum ar fi 
procurarea 
lor pentru 
căminului 
repararea
Planul de lucru al pri
măriei a fost nomina
lizat pe circumscripții, 
pe deputați, pe comi-

alte 
cum 

materiale- 
construcția 
cultural și 
drumurilor.

tetele de cetățeni, fie
care avind răspunderi 
precise.

Dar cetățenii comu
nei noastre sint preo
cupați nu numai de 
rezolvarea probleme
lor economico-edilita- 
re. Pornind de la ob
servațiile critice făcu
te in timpul campaniei 
electorale că numai o 
brigadă artistică, o or
chestră și cițiva soliști 
vocali și instrumentiști 
nu reflectă potențialul 
cultural-artistic al co
munei. ne pregătim 
acum temeinic pentru 
cea de-a doua ediție a 
Festivalului „Cintarea 
României", pe care do
rim să o transfor
măm. practic, intr-un 
mijloc de antreaare a 
tuturor cetățenilor in 
activitatea cultural- 
artistică. De la mic la 
mare, toți cetățenii 
noștri, indiferent 
naționalitate, sint 
tăriti să facă din 
muna Sincrai una 
cele mai prospere 
calități 
Cluj.

de 
ho- 
co- 
din 

i 'Q~
ale județului

Constantin
I. MERCA
primarul comunei
Sincrai, județul Cluj

lui Unității Socialiste, comisiile per
manente de deputați ale consiliului 
popular au organizat și organizează 
împreună cu comitetul municipal al 
femeilor o serie de studii și controale 
în sectoare de activitate unde spiritul 
de observație si experiența femeilor 
se dovedesc deosebit de utile. Dintre 
acestea, as aminti acțiunea menită 
să ducă la îmbunătățirea calității 
piinii. într-adevăr. piinea este acum 
mai bună. O analiză Ia fel de amă
nunțită s-a făcut, și în ceea ce pri
vește aprovizionarea de . toamnă- 
iarnă cu legume și fructe. La fel s-a 
procedat și cu prestările de servicii.

Tovarășa Elena Bleahu. vicepreșe- 
consiliului popular și 

a comitetului municipal
dintă a 
secretară 
de partid, ne-a vorbit, despre utili
tatea unor initiative ale. femeilor în 
ce privește construirea de noi creșe 
si grădinițe (stăruința lor a avut 
efect : in ultima perioadă s-au dat 
in folosință două clădiri complexe — 
cresă si grădiniță), mai buna gospo
dărire a căminelor de nefamilisti, 
unde experiența lor de gospodine 
le-a îngăduit să recomande soluții 
potrivite pentru orearea unei am
biante cit mai plăcute. Cu delicate- 
tea si sensibilitatea ce le caracteri
zează. ele se ocupă de casa de copii 
școlari si de căminul de bătrini.

Interlocutorii noștri au. tinut să 
precizeze însă că această experiență 
poate fi îmbogățită.

— Sintem conștiente de faptul că 
îndeplinirea- rolului pe care trebuie 
să-1 avem în conducerea treburilor 
obștești depinde in mare măsură și 
de noi înșine, de modul în care reu
șim să ne impunem punctul de ve
dere, să stăruim pentru a obține 
cistig de cauză atunci cînd sintem 
exponentele unor interese colective. 
Cred, de asemenea — ne spunea 
Suzana Zăblău. președinta comitetu
lui municipal al femeilor — că tre
buie să dovedim mai multă iniția
tivă. Mă gindesc ce servicii am pu
tea aduce bunei conservări a fondu
lui locativ al statului prin acțiuni 
gospodărești cu caracter educativ în 
rîndul locatarilor. în fiecare an se 
dau in folosință locuințe noi. edificii 
publice moderne, sporește gradul de 
civilizație al locuitorilor orașului 
nostru. Iar femeile sint primele care 
prețuiesc efortul material al statului 
pentru bunăstarea fiecărei familii. 
De aceea, trebuie să ne aflăm tot in 
primele rînduri și cind sintem che
mate să sprijinim, cu faptele noas
tre, acest considerabil efort.

Rodica ȘERBAN

PECHEA-GALAȚI 
in curind,

un nume nou 
printre orașele țării 
Blocuri cu apartamente confor
tabile și spații comerciale la 
parter, cămin cultural cu o mare 
sală de spectacole, case fru
moase cu etaj, teatru de vară... 
lată numai citeva din construc
țiile înălțate in ultimul timp, 
care conturează centrul civic 
al viitorului oraș Pechea, din 

județul Galați
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6 MILIARDE LEI PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ 
o experiența si o garanție pentru realizări si mai mari

Industria municipiului București a 
îndeplinit planul pe primii doi am 
ai cincinalului cu 18 zile mai devre
me, alăturindu-se, astfel, unui șir în
treg de județe care au raportat pină 
acum obținerea aceluiași succes. A- 
șadar, încă un fapt care, acum, la 
ora bilanțurilor, ne îndeamnă să re
flectăm asupra a ceea ce înseamnă, 
pentru societatea noastră, pentru 
mersul ei impetuos înainte, valoarea 
inestimabilă a timpului. Mai exact 
spus — asupra modalităților prin 
care oamenii, conferind timpului o 
valoare mereu mai mare, reușesc să 
forțeze cadența, pentru a intoarce 
mai devreme filele calendarului.

Cum au ajuns, practic, bucureștenii 
făurari de bunuri materiale la acest 
avans de 18 zile ? Ciștigind în fie
care zi aproape cinci minute — ar 
spune un simplu calcul pe hîrtie — 
in condițiile in care, in 1977, au reu
șit să realizeze in numai șapte ore 
aceeași producție pe care o realizau 
in 1975 in opt orc. Iar aceste cinci 
minute ciștigate zi de zi se regă
sesc acum, potrivit estimărilor certe 
ale statisticii, intr-o producție supli
mentară de 6 miliarde lei, concreti
zată in mașini, motoare, mijloace de 
automatizare electronice și electro
tehnice, diferite bunuri de larg con
sum.

Dar. dincolo de ceea ce arată calcu
lele, merită să reținem, in primul 
rmd. ceea ce spun inșiși ciștigătorii 
acestei pasionante și fructuoase în
treceri cu timpul, care, din perspec
tiva programelor de creștere supli
mentară a producției in următorii 
ani ai cincinalului și de reducere a 
sâptăminii de lucru, adoptate de 
Conferința Națională a partidului, se 
constituie ca o experiență și o ga
ranție, totodată, a infăptuirii acestor 
obiective in practică.

...Să urmărim ..diagrama- produc
ției echipei conduse de Mihalache 
Manolache, din secția a II-a pre
lucrări mecanice, atelierul mecanică 
grea, de la întreprinderea „Vulcan". 
..Cu doi ani in urmă — ne spune 
el — realizam 62—65 unități de 
pompaj pe lună. Acum, nu încheiem 
luna fără 100 de bucăți. Este un salt 
pe care-1 datorăm nu efortului fizic, 
ci mai bunei organizări a muncii, fo
losirii unor scule și dispozitive tot 
mai perfecționate. Sigur, nu ne vom

La Combinatul de prelucrare a lemnului din Oradea

Initiative tu utelasi numitor comun:> >

EFICIENTA
Răsfoim „Cartea de onoare" a 

Combinatului de prelucrare a lem
nului din Oradea. Citim apre
cieri elogioase la adresa harnicului 
colectiv de muncă, a mobilei fabri
cate aici. In prezent, combinatul 
exportă produsele sale în 18 țări, 
printre care Cehoslovacia, Dane
marca, Finlanda, S.U.A., Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică... Despre activi
tatea colectivului acestei unități, 
inginerul Vladimir Oros, directorul 
combinatului, ne-a spus, intre al
tele :

— In anul care se va incheia in 
curind. productivitatea muncii a 
crescut cu aproape 2 000 de lei de 
fiecare om al muncii. La fondul 
pieței s-a dat peste plart mobilă in 
valoare de peste 18 milioane lei. 
Circa 76 la sută din produse sint 
noi sau reproiectate. Am citat ci
teva cifre despre eficiența econo
mică a combinatului. Ar putea fi 
enumerate și altele, dar prefer de 
această dată să mă refer la iniția
tivele aplicate in acest scop. Cea 
mai mobilizatoare inițiativă s-a 
dovedit ..Fiecare inginer, econo
mist și tehnician să rezolve o pro
blemă tehnico-economică cu o efi
ciență echivalentă cu retribuția lui 
pe un an".

Do la director la tehnician, fie
care face studii privind dezvoltarea 
capacităților actuale de producție, 
extinderea cooperării, mecanizarea 
transportului intern, organizarea 
producției. în acest an, de pildă, au 
lost întocmite 46 de studii, din 
care 42 au fost aplicate și au dus 
Ja obținerea unui spor de producție 
in valoare de 7,5 milioane lei și de 
economii la prețul de cost de 4.5 
milioane lei. Iată citeva dintre ele: 
„Organizarea prelucrării meca
nice la fabrica de mobilă „Alfa“- 
Oradea" (autor inginer Traian 
Lucuța), prin aplicarea căreia se 
obține o producție suplimentară in 
valoare de 550 000 lei. „Raționali
zarea circulației panourilor și sta
bilirea loturilor optime in cadrul 
sectoarelor de pregătire 1 și 2 de 
la fabrica „Alfa" (autor inginer 
Zenovia Moga), care aduce un spor 
de producție de 400 000 lei. Sau 
„Utilizarea de noi materiale și me
canizarea unor operațiuni de tapi
țerie la fabrica „Alfa", propusă 
de inginer Hajbok Emil, care asi
gură economii de aproape 300 000 
lei și creșterea productivității mun
cii cu 18 la sută. Un studiu deo
sebit de important este cel al ingi
nerului Vladimir Oros privind or

opri aici. în prezent, finalizăm și 
alte măsuri, cu ajutorul cărora incă 
din prima lună a anului viitor vom 
realiza un plus de 15 unități de 
pompaj".

Performanțe de excepție ? Nici
decum. Alte echipe, aflăm de la a- 
celași interlocutor, au înregistrat 
salturi și mai mari, concretizate la 
scara întreprinderii intr-un fapt de-a 
dreptul spectaculos : durata de fa
bricație a unui agregat de deose
bită complexitate cum este cazanul 
de 1 035 tone abur-oră este acum de 
două ori mai scurtă decit cea din 
1975.

------------ ÎN INDUSTRIA CAPITALEI--------------
• în șapte ore din 1977 — aceeași producție care se realiza în 1975 în opt ore
• întreaga producție suplimentară din acest an — pe baza creșterii productivi
tății muncii • Intensă preocupare pentru perfecționarea tehnologiilor, pentru 
înnoirea și reproiectarea produselor • Anul viitor — o producție suplimentară

de 6 miliarde iei

Ne-am oprit asupra acestui exem
plu, din multe altele similare, pen
tru că el pune cu claritate in evi
dență una din principalele direcții de 
acțiune în ampla bătălie cu timpul 
desfășurată de-a lungul primilor doi 
ani ai cincinalului în întreaga in
dustrie bucureșteană — creșterea 
continuă a productivității muncii, pe 
seama căreia se realizează întreaga 
producție suplimentară din acest an. 
De subliniat : în acest an, cu toate 
greutățile provocate de cutremur, 
planul productivității muncii a fost 
depășit cu 2,6 la sută. Cum s-a ac
ționat practic în acest sens ? Con
semnăm, drept răspuns, o reflecție, 
care, pornind de la un caz aparent 
strict particular, pune in lumină o 
realitate evidentă in tot mai multe 
unități economice bucureștene. Spre 
deosebire de unele perioade mai în
depărtate, de data aceasta, observa 
tovarășa Elena-Verona Burtea, secre
tară a comitetului de partid de la 
întreprinderea de confecții și trico
taje București, ofensiva pentru o 
productivitate superioară a fost de- 

ganizarea unei secții centralizate 
de prelucrare a masivelor, care 
constă în unificarea celor 4 unități 
existente. ’Aceasta va permite re
ducerea consumului de energie 
electrică și termică cu 20 la sută, 
scurtarea timpului de uscare, iar 
prin folosirea spațiilor devenite 
disponibile se obțin suplimentar 
produse in valoare de 12 milioane 
lei. Demn de remarcat este faptul 
că studiile aplicate in acest an duc 
Ia diminuarea numărului oameni
lor in diferite faze de muncă cu 
126 și evident la posibilitatea re
distribuirii lor in alte secții. Se 
fac diferite studii privind folosi
rea calculatoarelor în proiectarea 
noilor tipuri de mobilă, la calcu
larea consumului specific pe fie
care garnitură și piesă în parte, 
precum și la elaborarea unor teh
nologii tip.

în combinat există o preocupare 
deosebită pentru reducerea consu
mului de energie și mecanizarea 
operațiunilor care cer multă mano
peră. în acest scop se experimen
tează cu succes o nouă metodă de 
uscare a cherestelei, prin dezumi- 
dizarea aerului in camerele de us
cat, metodă care micșorează chel
tuielile și consumul de energie ter
mică cu circa 30 la sută. Un alt 
studiu este acela privind mecani
zarea operațiunilor de sculptură 
prin plastifiere și presare a lemnu
lui. Demn de amintit este faptul 
că analiza valorii se folosește la 
fiecare produs in parte. După 
proiectare, fiecare produs este su
pus unor analize de către un co
lectiv compus din cei mai buni in
gineri, economiști, maiștri și mun
citori. care aprobă sau resping pro
dusul respectiv.

O aliă preocupare a colectivului 
este autoutilarea. Pînă acum s-au 
produs in cadrul combinatului nu
meroase utilaje privind mecaniza
rea transportului intern la fabricile 
de mobilă din Oradea, Tileagd și 
Orașul „Doctor Petru Groza", care 
înlocuiește munca a circa 60 de 
oameni. S-au mai produs în com
binat și alte utilaje.

La începutul anului viitor, se va 
da în folosință un magazin de pre
zentare, cu trei niveluri, cu o supra
față de aproape 7 000 metri pâtrați. 
Magazinul va fi compartimentat pe 
apartamente. Cetățenii vor putea 
vedea cum se poate mobila frumos 
și util un apartament, aceasta fiind 
in interesul bunăstării lor.

Aurel POP
corespondentul „Scînteii" 

clanșată și susținută pe toate fron
turile. La toate locurile de muncă, 
amploarea ei a fost determinată, in 
mod decisiv, de sporirea gradului de 
participare a tuturor oamenilor mun
cii atit la fundamentarea măsurilor 
preconizate in acest scop, cit și la 
aplicarea lor operativă in produc
ție. Așa s-au născut o seamă de idei 
care au făcut posibile perfecționarea 
continuă a organizării producției și 
a muncii, extinderea mecanizării, 
automatizării și chimizării unor ope
rații, introducerea pe scară largă a 
noului în munca de zi cu zi.

Un mod de a gîndi și a acționa 

care și-a făcut loc in fiecare întret 
prindere. Pentru că pretutindeni a 
devenit limpede că productivitatea 
superioară depinde nu de așteptarea 
unor soluții din afară, ci de hotă- 
rirea cu care fiecare colectiv acțio
nează Împotriva inerției și rutinei, a 
mentalităților care-i împiedică pe 
oameni să-și pună in aplicare pro
priile lor idei novatoare.

Așa s-au petrecut lucrurile, de 
pildă, in domeniul organizării mun
cii la întreprinderea „Semănătoarea", 
unde un ochi atent putea descoperi 
cu cîțiva ani in urmă ba tot felul de 
locuri Înguste, ba transporturi încru
cișate, ba aspecte de risipă. Mulți 
ajunseseră chiar să creadă că. fără 
toate acestea, „nu se poate". Iată însă 
că, acum, după o acțiune de anver
gură pentru organizarea rațională a 
muncii pe întregul flux al produc
ției, de la depozitele de materii pri
me și pină la ultima mașină de pe 
linia de montaj, aceiași oameni gin- 
desc cu totul altfel, iar munca lor, 
în multe compartimente, este de 2—3 
ori mai spornică decit in trecut și, 
ceea ce este mai important, știu pre-

Oile cresc nu numai la munte 
ci și în Bărăgan

Paralel cu măsurile care se între
prind in vederea sporirii producției 
de cereale si plante tehnice, in ju
dețul Ialomița se acționează energic 
pi în direcția dezvoltării zootehniei. 
In rîndurile care urmează ne vom 
referi la măsurile care au fost luate 
în vederea creșterii oilor, in luna 
octombrie a anului trecut, biroul co
mitetului județean de partid a în
tocmit un program detaliat de dez
voltare a sectorului ovin in perioada 
1976—1980. care a fost dezbătut si 
aprobat intr-o plenară a comitetului 
județean de partid, cu participarea 
tuturor specialiștilor. De la bun în
ceput trebuie să arătăm că prevede
rile acestui program, atit cele care 
se referă la anul în curs, cit și mă
surile care vizează dezvoltarea in 
perspectivă a sectorului ovin au fost 
îndeplinite.

„încă din toamna anului trecut 
am inceput să aplicăm programul 
privind creșterea oilor — ne-a spus 
tovarășul Grigore Radu — secretar 
al Comitetului județean de partid 
Ialomița. Biroul județean a urmărit 
ca toate_ comitetele comunale de 
partid să analizeze activitatea secto
rului ovin. S-au urmărit realizarea 
efectivelor. reducerea pierderilor, 
asigurarea furajelor și a forței de 
muncă in toate unitățile agricole din 
județ. La riadul lor. organizațiile <țo 
partid din ferme au analizat lunar 
activitatea sectorului ovin si au pre
zentat scurte informări în fata co
mitetelor comunale de partid".

In urma unei analize efectuate 
asupra modului cum s-au aplicat mă
surile stabilite de plenara comitetu
lui județean de partid consacrată 
creșterii ovinelor, a rezultat că in 
cele 26 de unități controlate efecti
vele au crescut cu 37 la sută, iar pe 
ansamblul județului, planul la mici 
a fost depășit cu peste 5 000 de ca
pete. Există deci condiții ca. pină 
la sfîrșitul anului, numărul oilor sâ 
ajungă — așa cum s-a prevăzut — la 
625 300. De asemenea, olanul la lap
te s-a. realizat, iar la lină a fost de
pășit. obtinindu-se în plus fată de 
anul trecut 235 tone lină.

Firește, nu e vorba doar de creș
teri cantitative. în majoritatea uni
tăților se acordă o mare atentie 
creșterii unor oi din rase care asigură 
randamente mari la producția de 
lină, lapte si carne. La ferma de 
selecție a I.A.S. Căzănești, bunăoară, 
s-a format un nucleu de elită, care 
cuprinde oi din rasa Merinos cauca
zian. Ing. Onoriu lacomi, directorul 
I.A.S., ne-a prezentat citeva exem
plare cu producții record : berbecul 

(Urmare din pag. I)
privirii conținutul material și moral 
al unei epoci.

Repede devine viața istorie ! Dar 
cei care au determinat aceste prefa
ceri îi știu prețul. Cu fiecare răsărit 
de soare, și este primul oraș mare 
românesc care primește botezul soa
relui, Tulcea devine altceva. într-u- 
nul dintre dialogurile sale cu tulcenii, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, le spunea 
că trecutul istoric glorios al orașului 
„trebuie să ne îndemne să înălțăm 
noi cetăți — desigur cetăți industria
le, cetăți de cultură, monumente de 
artă". Au trecut de atunci șase ani, 
timp in care tulcenii au invățat cum 
să construiască în ritmuri și la di
mensiuni urieșești : combinatul me
talurgic, trei porturi, piața civică, 
faleza, supermagazinul ,.Diana", ci
nematograful panoramic „Patria", 
statuia lui Mircea. Au construit mu
nicipiul.

Tulcea a devenit, astfel, ilustrarea 
vie a unor principii politice pro
movate cu consecvență de partid : 

cis ce au de făcut în continuare pen
tru a produce mai mult și mai bine.

Acțiunea inițiată de organizația de 
partid de la „Semănătoarea" a fost 
preluată apoi și de alte întreprin
deri. In acest scop, comitetul de 
partid al sectorului 7 a organizat 
schimburi de experiență la care au 
participat numeroși specialiști și 
muncitori din alte unități economi
ce. Așa se explică faptul că, în urma 
extinderii acestei valoroase acțiuni, 
în 11 intreprinderi industriale din 
sector planul productivității muncii a 
fost depășit cu 4—6 la sută, iar pe 
total sector acest indicator a fost 

realizat, în primii doi ani ai cinci
nalului, in proporție de 104 la sută.

Resursele de care dispun între
prinderile industriale din Capitală 
pentru creșterea productivității mun
cii au făcut obiectul unor studii și 
analize minuțioase. întreprinse de 
comitetul municipal de partid cu 
sprijinul unui larg activ de partid, al 
comisiilor pe probleme și domenii, 
care, consultindu-se cu un mare nu
măr de muncitori, tehnicieni și spe
cialiști, cadre din cercetare, au adop
tat soluții eficiente pentru mai buna 
folosire a capacităților de producție 
existente. Pe baza studiilor efectua
te. indicele de utilizare a mașinilor- 
unelte a sporit de la 75 la sută, cit 
era la finele trimestrului I al aces
tui an, ia peste 85 la sută în pre
zent. Totodată, s-a desfășurat o am
plă acțiune pentru mai buna folo
sire a spațiilor de producție. Din 
1976 și pină acum, in circa 200 de u- 
nități au fost depistate spații dispo
nibile in suprafață de peste 200 000 
mp, care in cea mai mare parte au 
lost introduse în circuitul productiv 
prin dotarea cu utilaje, estimindu-se 

cu nr. 3 647, in greutate de peste 
100 kg, a dat in acest an 19 kg lina. 
Indicatorii realizați- vorbesc de la 
sine de eforturile colectivului fer
mei : producția medie de lină a atins 
11,2 kg la oi și 15.9 kg la berbeci, 
(ață de 10,6 kg și, respectiv. 12,6 kg 
cit s-a realizat anul trecut. „Fer
ma de ovine — ne-a spus direc
torul întreprinderii — a fost consti
tuită în scopul ameliorării raselor 
existente in unități. De la reprodu
cătorii noștri am asigurat in acest 
an 180 000 doze pentru insămîntări 
artificiale la fermele I.A.S. Balaciu. 
Andrăsesti. Slobozia. Roseti. opera
ție care este in curs de extindere in.

Efectele pozitive ale unui 
program privind creșterea 
producției de lînă, carne 
și lapte în județul Ialomița

toate unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județ".

Pentru a se obține rezultatele 
scontate în creșterea oilor, se acordă 
o mare atentie furajării lor ratio
nale. ’ Merită reținut faptul că orga
nele agricole județene, comitetele 
comunale de partid au urmărit apli
carea măsurilor tennico-organizato- 
rice stabilite pentru folosirea supe
rioară a suprafețelor destinate bazei 
furajere. îmbunătățirea structurii 
acestor culturi, aplicarea noilor teh
nologii de recoltare, depozitare, con
servare. pregătire si administrare a 
furajelor. Astfel, ca o primă măsură, 
toate unitățile agricole de stat si-au 
constituit Pajiști cultivate in condi
ții de irigare, după modelul celor de 
la Institutul de cercetări pentru cul
tura cerealelor si plantelor tehnice 
de la Fundulea.

Un alt punct din program îl con
stituie sporirea producției la carne. 
Complexul de creștere a berbecuți- 
lor de la I.A.S. Balaciu constituie un 
model printre unitățile similare'. Lu
crătorii de. aici și-au propus să re
alizeze in acest an un spor mediu 
zilnic de 180 g, față de 140 g cit 
este planificat, ceea ce înseamnă că 
într-un ciclu de 5 luni se pot obține 
produși in greutate de 30—35 kg și 
un beneficiu dublu în raport cu cel 
prevăzut. Ing. Vadim Rusu. directo
rul întreprinderii, și dr. Petre Ciu- 
rea, șeful complexului, ne-au prezen

dezvoltarea armonioasă a tuturor ju
dețelor și localităților patriei, atra
gerea în circuitul economic a tuturor 
resurselor locale și valorificarea su
perioară a acestora. începutul s-a 
produs imediat după eliberare, dar 
cotele care dau altitudine vieții eco
nomice, sociale și culturale de astăzi 
au fost făurite prin aplicarea în viață 
a hotăririlor Conferinței Naționale a 
partidului din 1967. In cincinalul 
1971—1975 județul a cunoscut un ritm 
mediu de creștere a producției indus
triale de circa 28 la sută. în cinci
nalul actual — de peste 32 la sută, 
ritmuri dintre cele mai înalte din 
țară. Desigur, acesta e județul. Dar 
pentru a ințelege ponderea munici
piului in economia lui e de ajuns să 
precizăm că numai combinatul me
talurgic și șantierul naval vor reali
za in anul 1980 o producție industri
ală de circa 7 miliarde lei.

Vechii pescari sau urmașii lor au 
devenit piscicultori, preparatori de 
conserve din peste, lucrători în flota 
de pescuit oceanic, cercetători in do
meniul pescuitului și pisciculturii. 
Tulcea dă astăzi țării cele mai mari 
producții de pește, conserve și semi- 

că pe această cale — pe lingă redu
cerea volumului de construcții-mon- 
taj cu peste 300 milioane lei — se 
va realiza un. spor de producție in 
acest cincinal în valoare de 7,3 mi
liarde lei.

...A produce mai mult cu mijloa
cele de care dispunem este, intr-a
devăr, un imperativ major și deci
siv pentru realizarea marilor obiec
tive ale dezvoltării mai rapide a e- 
conomiei noastre, puse de Conferin
ța Națională a partidului. Dar a- 
cesta implică neapărat și cerința dc 
a produce mai bine. De aceea, ac- 
ționind cu perseverență in acest sens, 
organele și organizațiile de partid din 
Capitală au pus și pun in mod firesc 
in centrul atenției colectivelor de 
muncă din întreprinderi preocuparea 
pentru perfecționarea tehnologiilor și 
a produselor și asimilarea altora noi, 
de mare eficiență economică. In a- 
cest scop au fost efectuate in toate 
unitățile economice o seamă de a- 
nalize și studii în cursul cărora pes
te 3 000 de ' specialiști din producție 
și cercetare au examinat critic 11 0'00 
de tehnologii și produse, stabilind 
măsuri eficiente pentru modernizarea 
lor sau pentru înlocuirea celor de
pășite din punct de vedere tehnic. 
Unul din rezultatele acestei acțiuni 
— ponderea produselor noi și re- 
proiectate în totalul producției- 
marfă se apropie in acest an de 23 
la sută, față de 18,9 la sută cit era 
prevăzut in plan.

Sînt, desigur, numai citeva din di
recțiile principale de acțiune pentru 
înfăptuirea angajamentului patriotic 
asumat de comuniști, de oamenii 
muncii din Capitală, de a realiza pes
te prevederile cincinalului o produc
ție dc 25 miliarde lei. Iar rezultatele 
de pină acum confirmă temeinicia 
unui asemenea mobilizator angaja
ment, hotărîrea puternicului detașa
ment muncitoresc din Capitală de a 
se autodepăși, de a smulge timpului 
întreaga încărcătură de util. Și, po
trivit actualelor evaluări a resurse
lor de care dispun, in cel de-al trei
lea an al cincinalului, vor mai a- 
dăuga la bilanțul rodnic de pină a- 
cum o producție suplimentară de 
aproape 6 miliarde Iei.

FI. CEAUȘESCU 
O. TÎRCOB

tat și măsurile stabilite care au ince
put să fie aplicate incă din primăva
ră : mărirea greutății animalului la 
livrare cu cinci kg ; mecanizarea tu
turor lucrărilor de preparare, trans
port și distribuire a furajelor, redu
cerea cheltuielilor de producție cu 
312 000 lei pe seama introducerii in 
hrana animalelor a furajelor obținu
te in fermele proprii.

O altă idee de bază de la care a 
pornit programul comitetului jude
țean de partid este concentrarea sec
torului ovin. Anul trecut, in trustul 
I.A.S. erau 43 ferme de oi și 61 de 
stîne. ceea ce îngreuna asigurarea 
unor condiții optime de îngrijire. Ca 
urmare a prevederilor din program, 
pină la sfîrșitul acestui an întreg 
efectivul va fi concentrat in 22 de 
ferme specializate și patru mixte, 
iar pină in 1980 vor fi 25 ferme spe
cializate și ferme de elită la Borcea, 
Căzănești și, in plus, la cooperati
vele agricole din comunele Smirna, 
Mircea Vodă și Ograda. La Drajna 
va fi dat in folosință — se află in 
momentul de față în construcție — 
un complex de creștere a mieluțelor 
cu o capacitate de 30 000 capete.

Desigur, în sectorul ovin din jude
țul Ialomița se pot obține rezultate și 
mai bune. Spunem aceasta deoarece 
in saivanele de oi din județ se con
stată o serie de aspecte contrastante. 
Dacă la cooperativele agricole din 
Smirna. Gheorghe Doja, Ceacu, 
Gheorghe Lazăr, Grindu s-a acționat 
în spiritul programului, obținîn- 
du-se rezultate bune, in altele 
— Potcoava, Rovine, Independența, 
Rasa. Dorobanțu. Vărăști ș.a. — după 
cum a rezultat dintr-o analiză efec
tuată de direcția agricolă județeană, 
nu s-au produs schimbările așteptate 
nici în ce privește selecția, nici fu
rajarea, nici amenajarea unor adă
posturi corespunzătoare. Din această 
cauză, în unitățile amintite n-au fost 
realizate in totalitate efectivele 
matcă.

Experiența dobîndită pînă acum de 
majoritatea unităților agricole de 
stat și cooperatiste atestă, pe lingă 
cadrul științific pe care il conferă 
programul acțiunii de modernizare a 
sectorului ovin, capacitatea colecti
velor amintite de a transforma acest 
sector intr-o sursă de venituri tot 
mai mari, de asigurare a unor can
tități sporite de produse necesare 
aprovizionării populației, de materii 
prime pentru industria textilă și ali
mentară.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

conserve din pește și trimite pe 
oceanele lumii zeci de traulere și 
nave colectoare cu aproape trei mii 
de marinari și pescari. Vechii ma- 
rangozi sau urmașii lor au îpvățat să 
construiască nave și utilaje și se pre-

TULCEA
gătesc acum să fabrice adevărate 
uzine plutitoare : supertraulere. Ve
chii pietrari sau urmașii lor au trecut 
de la minerit la prelucrarea mine
reului. devenind aluminiști și oțelari. 
Vechii docheri sau urmașii lor 
descarcă mineraliere, pescadoare și 
cargouri, mînuind macarale uriașe 
de la pupitrele de comandă. Deopo
trivă in oameni și in locuri nimic nu 
mai este cum a fost.

Structurile economice ale Tulcei 
sint intr-o permanentă stare de creș
tere și perfecționare. Prin investițiile 
alocate în acest cincinal se va modi-

Pe șantierele construcțiilor de locuințe din Tg. Mureș, lucrurile s-au îmbu
nătățit. Dovada : noi blocuri date în folosință cetățenilor

REZULTATE BUNE, 
PE MĂSURA UNEI EXIGENTE

ANALIZE AUTOCRITICE
țn ziarul „Scînteia" din 9 septem

brie am publicat concluziile unui 
raid-anchetă pe șantierele de locuin
țe din municipiul Tg. Mureș. Arti
colul apărut a făcut obiectul unei 
analize amănunțite din partea co
mitetului județean de partid, in 
urma căreia s-au inițiat o seamă 
de măsuri concrete, care au dus la 
schimbarea radicală a situației pe 
șantierele de locuințe nu numai din 
Tg. Mureș, ci din întregul județ. Iată 
stadiul actual al construcțiilor de 
locuințe: din totalul de 3 620 de apar
tamente planificate pentru acest an, 
s-au predat pină la 30 noiembrie 
2134, sînt in stadiu avansat de fini
saj. 1124, iar restul de 362 în diferite 
stadii de montaj. Ce anume a de
terminat acest reviriment ?

— Printre măsurile de ordin teh
nic hotărite și aplicate imediat — ne 
spune tovarășul Mircea Birău, vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean — men
ționez producerea elementelor pre
fabricate la incă trei instalații de be
toane din județ, introducerea in fa
bricație și la montaj a panourilor 
mari obținute cu 
cofraje realizate 
prin autodotare. 
în plus, au fost 
necesare și o sea
mă de măsuri or
ganizatorice. Mă
suri care au dus 
la implicarea și 
mai directă a tu
turor factorilor 
responsabili — și 
cu deosebire a 
primăriilor — in activitatea de 
construcții, la întărirea controlului și 
a disciplinei pe șantiere. în toate lo
calitățile, la fiecare șantier, la fiecare 
punct de lucru, la fiecare bloc a fost 
numit cite un responsabil, care ur
mărește zilnic mersul lucrărilor, care 
răspunde de asigurarea condițiilor de 
execuție. Acești responsabili sint 
primii vicepreședinți și vicepre
ședinți ai consiliilor populare, mem
bri ai consiliilor de control munci
toresc, cadre de conducere din intre
prinderi. Oameni cu autoritatea si 
competența profesională necesară so
luționării operative a tuturor proble
melor.

Cu sprijinul comitetelor municipale 
și orășenești de partid și al consilii
lor populare au fost mobilizați in 
activitatea de construcție peste 600 
de muncitori din alte unități indus
triale. Dintre aceștia, 179 au fost 
imediat incluși in diferite forme de 
calificare pentru meseriile deficitare: 
zidari, dulgheri, fierar-betoniști, ma
caragii. Totodată, devansarea terme
nelor la alte obiective ne-a permis 
concentrarea disponibilităților de ca
dre calificate pe șantierele de lo
cuințe. Pentru utilizarea mai judi
cioasă a forței de muncă și a utila
jelor s-a hotărit organizarea muncii 
în 3 schimburi la structurile indus
trializate — panouri mari și co
fraje plane' universale — și in 
2 schimburi la restul lucrărilor. S-a 
avut în vedere menținerea aceluiași 
ritm susținut de lucru și în sezonul 
rece. Pe de o parte, s-a urgentat 
punerea în funcțiune a instalațiilor 
de încălzire, ceea ce creează condiții 
optime de lucru nu numai la finisa
jele interioare, ci și la turnarea be- 
toanelor. De asemenea, s-a luat mă
sura preambalării instalațiilor și exe
cutării unor lucrări de finisaj în ate
liere, ceea ce a dus Ia creșterea sub
stanțială a productivității muncii.

Aceste măsuri demonstrează con
vingător răspunderea cu care a 
fost abordată in județul Mureș 
problema construcției de locuin
țe după intervenția ziarului nos
tru. Ele au dus, într-un timp foarte 
scurt, la creșteri de-a dreptul spec
taculoase ale ritmului de montaj și 
construcție. Dacă la 1 octombrie se 
montau zilnic 1,5 apartamente din 

Concluziile unui nou 
raid-anchetă pe șantierele 
de locuințe din Tg. Mureș

fica radical ponderea pe ramuri a 
producției industriale : de la 16,5 la 
sută in 1975 la 20.4 la sută in 1980 — 
metalurgia neferoasă, de la 1.7 la 
sută la 10.8 la sută — construcțiile de 
mașini, de la 0,8 la sută la 4,7 la sută 
— industria chimică, de la 0 la 12,4 
la sută — metalurgia feroasă. 
Singură industria alimentară scade 
ca pondere de la 59.9 la sută la 32,2 
la sută, în condițiile în care valoarea 
producției ce va fi realizată de aceas
tă ramură aproape se dublează.

Sint cifre care sugerează creșteri 
ale producției materiale, fără a pu
tea da însă și dimensiunile reale ale 
energiei și pasiunii cu care tulcenii, 
printr-un efort bărbătesc, eroic, dau 
viață marilor proiecte. Dincolo de 
unele cazuri de excepție, eroismul ca 
mod de existență cotidiană rămine 
aparent .necunoscut. Desigur, nu so 
uită că ,',1 500 de conștiințe", cum i-a 
numit un aluminist pe toți tovarășii 
lui de muncă, au invîrtit timp de 
zeci de ore cu brațele instalațiile 
combinatului „pentru ca alumina 
noastră să nu se oprească pentru 
citeva luni". Dar pe cei care îmbracă 
colinele orașului în trepte de edificii 

panouri mari, la 1 decembrie s-a 
ajuns la un ritm cotidian de 3,5—4 
apartamente, cu perspectiva de a se 
realiza 6 apartamente. La blocurile 
cu structură mixtă, un apartament 
care se realiza pînă acum in 14—20 
zile se construiește astăzi in 6,5 
zile. De asemenea, s-a dublat ritmul 
de execuție a construcțiilor din zi
dărie.

Am reluat traseul raidului nostru 
anterior, de astă dată împreună cu 
tovarășul Andrei Siito, primul vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal.

...Șantierul 1, lotul 102 din cartierul 
7 noiembrie.

— Pînă la 1 decembrie am predat 
toate locuințele proprietate de stat — 
ne spune ing. Emeric Nagy, șeful de 
lot — multe dintre ele cu o lună și 
chiar două luni mai devreme. Mai 
sint in diferite stadii de execuție 536 
de apartamente proprietate perso
nală. Cu forțele existente la ora ac
tuală pe șantier, vom realiza, cu si
guranță, pînă la sfirșitul anului, 365 
dintre ele. Restul vor fi predate in 
măsura in care se vor reîntoarce în 

timp util tovară
șii plecați in aju
torul constructo
rilor bucureșteni. 
Oricum, noi am 
început lucrările 
înainte de termen 
la alte peste 100 
de apartamente 
din planul pentru 
anul viitor. - 

...Șantierul 1, lo
tul 101, punctul 

de lucru Cărămidărie.
— Toate cele 169 de apartamente 

pe care le mai avem de executat din 
planul pe 1977 — ne spune ing. Fe
rencs Kelemen, șeful de lot — vor 
fi predate beneficiarilor in termen. 
Din planul anului viitor am turnat 
fundațiile la 9 blocuri.

...Șantierul 3, lotul 301 din cartierul 
1848.

— Lucrăm la ultimul bloc, cu 72 
de garsoniere și spații comerciale la 
parter — ne spunea Kalman Rado, 
șeful de lot. Trebuie dat in folosință 
la 31 decembrie. îl vom preda mai 
înainte.

Cu toate strădaniile anunțate de 
primărie, în discuțiile purtate pe 
șantierele din Tg. Mureș a revenit 
ca un lait-motiv, și de această dată, 
problema participării cetățenilor ’a 
efortul constructorilor, a mobilizării 
la executarea lucrărilor a muncito
rilor auxiliari din celelalte întreprin
deri și instituții. Acum, mai lucrează 
pe șantierele de locuințe doar 241 din 
cei 318 muncitori calificați și neca
lificați detașați inițial. După cum 
cele 50 000 de ore de muncă patrio
tică efectuate de cetățeni pe șan
tierele de investiții nu reprezintă po
tențialul existent și nici nu acoperă 
necesitățile reale.

Consiliul popular municipal, de
putății nou aleși, hotăriți să rezolve 
odată pentru totdeauna cu toată res
ponsabilitatea problema organizării și 
controlului participării cetățenilor la 
construcția de locuințe, au inclus-o 
pe ordinea de zi a primei sesiuni a 
actualei legislaturi.

Potrivit programului de măsuri a- 
doptat cu acest prilej, o sarcină ime
diată a deputaților este convocarea 
electoratului din circumscripții la 
dezbaterea sarcinilor concrete ce le 
revin in acest sens. Hotăririle pe 
care le vor lua de comun acord vor 
fi tot de ei urmărite și controlate 
pas cu pas.

Intr-adevăr, numai in acest mod 
deschis, democratic, de abordare si 
rezolvare a problemei participării ce
tățenilor la construcția de locuințe se 
va putea asigura forța de muncă ne
cesară Îndeplinirii integrale a sarci
nilor mult sporite din anul viitor.

Florin CIOBANESCU 
Corne! POGACEANU

și parcuri, construind numai în acest 
cincinal peste zece mii de aparta
mente, pe cei care zidesc noile cetăti 
ale industriei, pe cei ce preiau și 
predau, schimb după schimb, ștafeta 
muncii la fiecare mașină și utilaj, pe 
cei care dau oamenilor piine. apă, 
căldură, omenie, dăruindu-se pe ei. 
nu-i vom omagia niciodată suficient 
pentru tot ceea ce creează.

De altfel, tulceanul însuși cultivă 
eroismul nu ca pe o stare de excepție, 
ci ca pe o atitudine etică perma
nentă și colectivă. Sintetic, despre 
„poarta Dunării" ei spun că este ce
tatea de culoarea argintului și a 
salopetei. Culoarea argintului, su
gerată de apa, peștele, instalațiile 
noi industriale, alumina, vapoarele, 
traulerele Tulcei. Iar culoarea salo
petei — pentru că in fiecare familie 
există cel puțin un purtător de sa
lopetă, pentru că Ia orele dimineții 
sau ale după-amiezii orașul se im- 
pinzește de uniformele albastre ale 
muncii, care curg spre zonele indus
triale sau umplu magazinele sau se 
îndreaptă spre case, Tulcea devenind 
o mare limpede de energie și opti
mism muncitoresc.
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S-a scris, nu de mult, 
despre puținătatea proiec
telor la teatrele de operă din 
Cluj-Napoca, Iași. Timi
șoara. Personal, nu sint de 
acord cu această afirmație 
— pentru că. în general, o 
anumită patimă a statisticii 
favorizează cantitatea ma
nifestărilor pe seama cali
tății lor. a evenimentelor, 
a numărului de premiere și 
reluări temeinic pregătite ; 
urmarea : eficienta estetic- 
educativă scade odată cu 
numărul spectatorilor nesa- 
tisfăcuți sj neatrasi de me
diocritatea realizărilor. De 
aceea cred că statistica 
ar trebui să înregistre
ze, in primul rind. spec- 
tacole-eveniment în se
rie, cu săli pline, iar in 
unele cazuri — care prin 
natura lor sint investiții și 
cer timp si răbdare și cea 
mai grijulie popularizare a 
evenimentului — cu săli 
din ce in ce mai pline. 
Două sute de spectacole 
mediocre cu jumătate sală 
nu e același lucru cu o sută 
de spectacole-eveniment cu 
sala plină : numărul de 
sffectacole e mai redus, dar 
numărul de repetiții astfel 
cistigate (și care altfel nu 
pot fi cistigate. mai ales 
acolo unde scena si spatiile 
de repetiție se împart al
ternativ cu teatrele de pro
ză cu care operele convie
țuiesc intr-o clădire) favo
rizează (și obligă la) te
meinica pregătire a eveni
mentelor, eliminarea res
tantelor și intîrzierilor. 
sporirea premierelor si a 
reluărilor, menținerea ni
velului repertoriului per
manent 1 Numărul specta
torilor va rămine deocam
dată același, dar eficiența 
estetic-educativă va crește 
considerabil. Si cred că

asta urmărim în primul 
rind. Problema s-ar cuveni 
să fie mai adine cercetată.

Drept punct de plecare 
aș propune cunoașterea 
realităților de fiecare zi. 
din fiecare teatru, Mai 
trebuie — după ce cunoaș
tem — să credităm și să 
încurajăm valorile poten
țiale ale fiecărui colec

toate colectivele în patul 
lui Procust. retezindu-le 
elanurile.

Operele noastre de as
tăzi au nevoie de compozi
torii noștri de astăzi — de 
cei mai buni și de cei care, 
încă cenușârese. se vor do
vedi buni sau chiar foarte 
buni. Și ne aceștia trebuie 
să-i cunoaștem, să-i credi-

Secretul luî Don Giovanni 
dt C. Tăranu. Galileo Ga
lilei de C. Cezar. Neamul 
Șoimăreștilor de T. Jarda, 
Motanul încălțat de C. Trăi- 
lescu si încă pe atita altele. 
Și-apoi. deloc la urmă, ce 
facem cu operele lui Pascal 
Bentoiu. Doru Popovici, 
Aurel Stroe sau Anatol 
Vieru ?... Cu ce constituim

TEATRELE DE OPERA

Să cunoaștem, să încurajăm 
valorile potențiale

tiv. Mj se pare că nu apli
căm fiecăruia măsura ace
lorași principii de exigență 
raportate la realitatea co
lectivului. experiență, vir
ată. potential. progres. 
Există și la Galați, și la 
Iași, la Timișoara, la Bra
șov sau la Cluj-Napoca, 
și-n alte teatre, o dorință 
de autodepășire. un elan 
spre cote de calitate maxi
mă. S-ar cuveni să le cu
noaștem la fata locului, să 
le credităm și să le încu
rajăm. analizind cu profe
sională competentă situa
țiile concrete și specifice, 
tarele și dificultățile, aju- 
tind ca potențialul latent 
să se actualizeze, să-și gă
sească drumul împlinirii. 
Nu putem să teleghidăm

Puncte de vedere 
de dr. Ilie BALEA

tăm și să Încurajăm valo
rile lor potențiale. Cum ?... 
Antrenindu-i să mai scrie. 
Pentru asta, teatrele de 
operă ar trebui nu numai 
să le realizeze la ..cote de 
calitate maximă" creațiile, 
dar si să păstreze pe afiș, 
in mod constant, tot ce s-a 
creat de valoare si s-a re
alizat pe scenă în ultimii 
ani. Or. prea adesea titlu
rile apar in premieră, se 
joacă de două-trei ori și 
dispar... Insuccese?... Nu. 
rfe multe ori nu. ci dimpo
trivă : Cartea cu Apolodor 
de St. Niculescu. Ulise și 
Zamolxe de L. Glodeanu.

și consolidăm un reperto
riu național actual ?... Tea
trele noastre de operă a- 
desea n-au răbdare să-1 
cultive — vor ca nou-năs- 
cuții să umble din prima 
zi... și să ie umple sălile ; 
tocmai aici insă se cuvi
ne să învățăm să investim, 
sg instruim publicul. să 
practicăm „arta" impresa
riatului, să cultivăm eu 
răbdare, pregătind anotim
pul roadelor.

Și mai trebuie să ieșim 
dintr-o expectativă foarte 
dăunătoare : așteptăm să 
ni se trimită, de undeva de 
sus. gata-gata. repertoriul 
original pe tavă 1... L. Glo
deanu vrea să mai scrie o 
operă. Vasile Herman. Dan 
Voiculescu, Gheorghe Dra

ga și alții așișderea. Care 
teatru de operă ii cau
tă. ii îndeamnă si nu-i 
mai lasă in pace oină n-au 
dus la capăt partitura ?... 
De curind. un compozitor 
îmi cerea un libret și mă 
mira foarte tare cum in
sista să mă asigure, să mă 
convingă că el e in stare 
să scrie o operă, atunci cind 
eu ii credeam pentru că ii 
cunoșteam muzica și «im- 
team clar că vrea și poate. 
Sint aici niște căi blocate 
de comoditate si inerție și 
ar trebui, printr-un efort 
colectiv de autodepășire-. 
printr-un sincer examen 
autocritic, găsite soluțiile 
in stare să degajeze căi 
largi de circulație creației.

Opera pe temă actuală ? 
Actualitatea are nenumă
rate aspecte care pot fi 
cintatc. Sufletele oameni
lor contemporani vibrea
ză pe nenumărate și ne
bănuite coarde de uma
nitate. Or. tocmai in acest 
sens. cred, la următoa
rea competiție națională 
..Cintarea României" marele 
premiu ar trebui să-l ia 
mișcarea noastră lirică in 
totalitatea ei. fiecare teatru 
de operă orezentind o lu
crare originală recent crea
tă prin directa să partici
pare — de la inițiativă la 
realizare scenic-muzicală. 
Ar fi astfel posibilă o noua 
cultură a operei, renașterea 
si reînnoirea unui gen care, 
diversificindu-se cu fete 
multiple spre multiplele 
exigențe ale publicului 
nostru actual, își păs
trează vitalitatea. Și pen
tru aceasta mai trebuie să- 
cunoaștem. să credităm și 
să stimulăm și potențialul 
public.

LA BĂILEȘTI Obelisc „1907“
In aceste zile, în 

parcul ..Tineretului" 
din orașul Băilești — 
unul din cele mai pu
ternice centre ale Răs
coalei — a fost dez
velit obeliscul ..1907", 
dedicat aniversării a 
70 de ani de la ma
rea răscoală a ță
ranilor. Compoziția 
sculpturală, inaltă de 
6.50 m. cioplită in 
piatră, este realizată 
de unul din cei mai 
autentici exponenți ai 
satului românesc in 
plastica și sculptura 
noastră actuală, un 
poet al pietrei și al 
lemnului — Ion Vla- 
siu. Obeliscul repre
zintă un țăran martir, 
iar la picioarele sale 
un copil ce iși acoperă 
lacrimile.

Pe soclu sint gra
vate in bronz cuvin
tele : ..In memoria ță
ranilor din Băilești 
care, in 1907. s-au ri
dicat la luptă revolu
ționară împotriva re
gimului burghezo-mo- 
șieresc, pentru li
bertate și dreptate 
socială".

Nicolae BABALÂC 
corespondentul 
„Scînteii"
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cinema

I IVERS
Din non 
printre 
oameni

La două săptămini după ce a 
dat naștere unei fetite, Mariana 
Strat, din Mărgineni, județul 
Bacău, s-a îmbolnăvit grav. 
Timp de nouă luni de zile a 
stai la pat, paralizată. Părăsită 
de sol și de alte rude apropiate, 
Mariana iși pierduse , orice nă
dejde că va mai putea vreodată 
să umble ca oamenii, că va mai 
reveni printre ei. Dar iată că 
a fost internată la clinica neuro- 
chirurgicală din Iași, unde a 
găsii cu adevărat oameni de 
omenie. Cu pricepere profesio
nală. cu grijă și delicatețe, ei 
au supravegheat-o zile și nopți 
la rind. pină cind au reușit să 
o redea din nou bucuriei de a 
trăi. Mariana S. a început să 
umble din nou ca oamenii, re
venind printre oameni,

Oaspeți din Norvegia 
la teatrul „Țăndărică"
Ansamblul de pă

puși al ..Hiksteatret" 
din Oslo ne-a prezen
tat spectacolul intitu
lat : „La apusul Soa
relui, la răsăritul Lu
nii".

Inspirat dintr-o stră
veche poveste nordi
că. spectacolul ne vor
bește despre un trol 
— un spirit rău — care 
a abătut o vrajă ma
lefică asupra unui bă
iat. L-a prefăcut in 
urs alb. In fiecare zi 
de la apusul Soarelui 
pînă cind răsare Luna 
el leapădă pielea de 
urs și-și recapătă 
chipul de om. timp in 
care nu pregetă să 
facă tot felul de fap
te bune. Nuri poate 
scăpa de sub imperiul 
vrajei decit o altă fi
ință păminteană — o 
fată — care-1 ajută 
plină de devotament.

Ansamblul de pă
puși al ..Rikstea- 
tret“-ului este tinăr : 
a fost constituit abia 
in 1976 de un mă
nunchi de tineri entu
ziaști grupați în jurul 
Monei Viig, care și-a 
făcut studiile de tea
tru și de artă păpușe- 
rească in România. 
Pentru primul lor 
spectacol „La apusul 
Soarelui, la răsăritul 
Lunii", direcțiunea 
„Riksteatret“-ului a a- 
pelat la concursul re
gizoarei Margareta 
Niculescu. a pictori- 
ței-scenografe Ella Co- 
novici și a doi dintre 
cei mai talentați ac
tori ai Teatrului 
„Țăndărică" : Brindușa 
Silvestru și Costel Po

povici. In cursul verii 
1976. in condiții de la
borioasă și exemplară 
cooperare, s-a realizat 
un spectacol fluent, 
plin de culoare, uni
tar, plin de prospeți
me, și la un inalt ni
vel artistic. în ciuda 
tinereții interpreților, 
se face dovada unei 
certe maturități de 
expresie. Spectacolul 
este antrenant, inter
vențiile Mesteacănului-

Povestitor anulează u- 
nele deficiențe ale dra
matizării, sudind cursiv 
episoadele, unele de 
altele. S-au remarcat : 
Mariane Edvardsen, 
interpreta Fetei, prin
tr-un joc plin de 
nerv, temperament și 
personalitate ; Cristine 
Stoesen în Vulpea- 
Trolul Platoului-Băia- 
tul-Puiul de Urs. Knut 
Alfsen prezintă un 
mic recital plin de 
savoare minuind Puiul 
de Cioară. Stein 
Gronli dă dovadă de 
multă inventivitate 
minuind Cioara, o pă
pușă cu multi sorți de 
dificultate. O adevă
rată performanță rea
lizează Peter Tofte in 
Mesteacănul-Povestitor 
prin ușurința cu care 
povestește in cea mai

frumoasă si corectă 
limbă română, puncta
tă plăcut de accentul 
său străin. Sincere fe
licitări 1

Regia asigurată, cum 
am spus, de Margare
ta Niculescu. inventi
vă, laborioasă in ce 
privește mai fiecare a- 
mănunt, a ținut seamă 
de toate datele exis
tente : de nivelul de 
pregătire al actorilor, 
de dificultățile textu
lui, prezentind un 
spectacol deschis, viu. 
echilibrat, exprimat la 
un inalt nivel artistic 
Păpușile Ellei Cono- 
vici demonstrează ceea 
ce Ella Conovici ne-a 
demonstrat de atilea 
ori : că ne pot trans
porta. din citeva tră
sături de culoare, ' în 
lumea basmului.

Se poate afirma, cu 
justificată mindrie. că 
spectacolul prezentat i 
de ..Riksteatret" prin I 
al său talentat An- j 
samblu de păpuși este 
expresia unui valoros 
act de cultură. Se 
dovedește a fi un 
mesaj al cooperării 
admirabile ; dovedește 
că „Țăndărică" este 
mai mult decit un 
teatru : este o școală 
de teatru de arie eu
ropeană ; evidențiază 
dorința noastră de a 
Împărtăși din expe
riența și cunoștințele 
noastre ; dovedește 
prestigiul de care se 
bucură România și pe 
acest plan in lume.

Alexandru 
POPESCU

Organizatori dispu- 
nind de cunoștințe 
multilaterale de geo
grafie turistică pot 
oferi programe di
verse și sprijin califi
cat pentru excursii,

pentru petrecerea va
canțelor sau pentru 
efectuarea unei cure 
balneare.

Oficiile județene de 
turism asigură, in a- 
celași timp, mijloace

dc transport conforta
bile. servicii de ghid, 
cazare și masă in uni
tăți de categoria pre- 
1- rată.

în fotografie : Ve
dere din Predeal.

• Imposibila poveste de dragoste:
CENTRAL — 9,15; 11,30; 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;
20.3(1.
• Împușcături sub clar de lună:
SCALA — 9: 11.lă: 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 — 11.15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
• Cartea junglei —- 9.30: 11; 12,30;
14.30; 16, Iarna bobocilor — 18;
20: DOINA.
• Două lozuri: TIMPURI NOI —-
15,45: 18; 20.
• Poruncă întunecată: FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.15,
MELODIA — 9; 11.15: 13.30; 16;
18.15; 20,15, MODERN — 9; 11.15; 
13.30; 16: 18.15; 20.30.
• Mama: GRI VIȚA - 9; 11,15;
13.30: 16; 18.15; ‘29.15: 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. 
13.30; 15.45: 18: 20.15, CINEMA'*
STUDIO - 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Cei șapte samurai — 9.45. Fra-,â - 
gii sălbatici — 11.45, Scrisoare 
expediată — 14. Roma, oraș
chis — 16,15, A trăi (ambele se
rii) — 18.30: CINEMATECA.
• Buzduganul cu trei peceți:
EFORIE - 12,30; 16: 19,30.
1» Al șaptelea continent: FLO-
REASCA - 13; 15.30; 18; 20.
O 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.
• Regăsire: COSMOS — 15.30; 18;
20.15.

• Aripi frînte: BUCEGI — 11,30;
13,30: 16; 18; 20.
• 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.
A Fair-play; PROGRESUL — 16; 
18; 20. PACEA — 16; 18; 20.
• Floare de cimp: COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București
(sala măre) : Peripețiile bravului 
soldat Sve.jk — 19.30. (sala mică): 
Viața unei femei — 19,30, (sala 
Atelier) : Cine a fost Adam? — 17. 
« Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert vocal- 
simfonic. Dirijor: Mircea Cris-
tescu. Solist: Harry Datyner (El
veția) — Dirijorul corului: Vasile 
Pânt ea — 20.
• Opera Română: Frumoasa din 
pădurea adormită — 19.
• Teatrul de operetă: Silvia ■— 
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19.30, (sala Studio) : Ti
neri căsătoriți caută cameră — 
19.30.
• Teatrul Mic: „Omul —- conti
nuați să puneți întrebări" — 19.30.
• Teatrul de comedie: Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru): Micul infern — 19,30. (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatru) Ciulești: Romanțioșii — 
15. Războiul vacii — 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": Bunica 
se mărită — 19,30.
e Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română": Bucuroși de oaspeți! — 
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă": Re
creația mare — 10.
• Teatru) „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București: Vedetele cir
cului din Sofia — 19.30.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateca (reluare).
11,50 Corespondenții județeni transmit...
12,05 Telex.
12,10 închiderea programului.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcpală.
16,35 Curs de limba franceză.

17.05 Emisiune in limba germană.
18.50 Tragerea loto.
19,05 Film serial pentru copii: „Cuore".
19,30 Telejurnal. • Hotărîrile Conferin

ței Naționale a partidului — pro
gramul întregului popor.

19,30 Columna Republicii. Episodul I — 
..Verticalele industriei41. O produc
ție a Studioului de film TV, in 
colaborare eu „Sahia-film“.

20.20 Ancheta TV: Numai munca
naște idei“.

20.45 Film artistic: ..Două destine". 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor indiene.

22,25 Revista literar-artistică TV.
22.50 Telejurnal.

PROGRAMUL II

17,00 Moment folcloric.
17.10 Pe teme economice.
17,25 Radar pionieresc.
17.50 Ora veselă.
18.45 Pagini din creația lui P. I. Ceai- 

kovski.
19,30 Telejurnal. • Hotăririle Conferin

ței Naționale a partidului — pro
gramul întregului popor.

19.50 Treptele afirmării
20,20 Emisiune de știință: Genetica în 

actualitate. Documentar.
20.45 Blocnotes — informații utilitare.
21.10 Telex.
21,15 Inițiativă și faptă comuniste.
21,40 Telerama-sport.

în curînd, 
la chioșcuri 
și librârii :

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA" 1978

Fetele comediei satirice
De multi ani. chiar de 

foarte multi. cunoscutul 
dramaturg Aurel Baranga 
risipește cu discreție in 
presa scrisă, și uneori și in 
cea audiovizuală, minuscu
lele și incisivele sale fabu
le și mai întinsele satire cu 
seînteieri pamfletare. Dacă 
nu ignorate, oricum puse 
in umbra interesului public 
de masiva prezență pe afi
șele teatrelor din întreaga 
țară, fabulele ca și satire
le — in mai mică măsură 
lirica — au figurat multă 
vreme in addenda scrieri
lor autorului și au fost con
siderate ca simple capricii 
ale unei fantezii debordan
te ori ale unui spirit critic 
deghizat.

Apariția celor două volu
me corectează opticii isto
riei literare in sensul că 
îmbogățește și diversifică 
creația autorului, deschide 
noi perspective de ințele- 
gere a unui spirit cu perso
nalitate distinctă in lite
ratura noastră contempora
nă. Aurel Baranga este 
de multă vreme unul 
dintre putinii scriitori 
care cultivă cu rezul
tate superioare aceste ge
nuri. De la Tudor Arghezi, 
puțini au fost acei scriitori 
atrași spre aceste zone, dar 
și mai puțini acei ce-și jus
tifică locul printre scriitorii 
satirici. Or. tocmai această 
calitate o dovedește prin 
volumele de față Aurel Ba
ranga. aceea de a fi scriitor 
moralist și satiric, scriitor 
preocupat să descopere in 
jurul său părțile mai puțin 
frumoase. dezagreabile, 
chiar urite. pentru a le a- 
răta fără mască, in goliciu
nea lor nefardatâ. opiniei

AUREL BARANGA: 
„Fabule", „Satirice", edi
tura „Emineicu", 1977.

publice. Artă satirică face 
comediograful și in teatrul 
său. chiar cu deosebit suc
ces, dar regulile și posibi
litățile scenei sint altele. 
Avem nu numai im
presia că autorul iși cre
ează fabulele dintr-o joa
că perpetuă a spiritului 
său agitat și inventiv, dar 
și convingerea că le consi
deră pe acestea fiicele lui 
bune și alintate. In cazul 
pamfletelor satirice, optica 
se modifică, in sensul că 
de la gluma jucăușă șl ad
monestarea bonomă din fa
bule se trece la acuza ve
hementă, la ironia șfichiui- 
toare și imprecația anihi- 
lantă specifică stilului pu
blicistic. Autorul calcă de 
fapt in două tărimuri dife
rite. de unde și diferența 
specifică de materie, tra
tament și tonalitate.

Și cu toate acestea, cele 
două volume sint comple
mentare. Autorul simte a- 
cest lucru și probabil de 
aceea le-a încredințat deo
dată tiparului. Ele se con
diționează nu numai re
ciproc. ci continuă, adincesc 

, și întregesc dialectic activi
tatea de dramaturg și poet 
a autorului. Prin aceste vo
lume distingem de fapt fe
țele aceleiași comedii sati
rice in ipostaze formale 
diverse.

Există desigur în fieca
re volum note distincte și 
trăsături aparte care le di
ferențiază. Unele țin chiar 
de valoarea intrinsecă, de 
calități artistice ușor dc 
evidențiat. Fabulele cred 
că exprimă mai bine cali
tățile scrisului lui Aurel 
Baranga și nu numai al“ 
scrisului. Probabil unde sint 
și mai literare. îmbinind nu 
numai mijloace artistice 
mult mai diverse, dar și 
sentimente mai firești na

turii umane, posibilității a- 
cesteia de a glumi și a ride 
calm, senin, fără crispări 
inutile și. mai ales, dc a 
stimula morala cu valoare 
constructivă. Satirele ră- 
min prea adesea la cadrul 
strict publicistic ocazional, 
substanța nu crește din ea 
însăși. ci urmează unor 
precepte mai mult sau mai 
puțin morale.

Chiar dacă nu punem 
semnul egalității intre cele 
două volume, nu atit ca 
expresie artistică, ci mai 
mult ca motivare umană.. 
contribuția lui Aurel Ba
ranga la revitalizarea și si
tuarea speciilor intr-o con
tinuitate valorică este in
discutabilă. Scriitorul re
curge la tipologii noi, 
emanații recente ale spi
ritului obtuz și confor
mist, „descoperiri" de ul
timă . oră ale fabulistului 
cu ochi treaz și auz ascu
țit. In acest fel estetica și 
punctul de vedere, seman
tica și faptul divers, paci
fismul, meteorologia, psiha
naliza sau cibernetica devin 
subiecte ale fabulei, după 
cum omul zero-dimensio- 
nal, omul-zbir. nco-cocoa- 
na și alte „fete" cu recentă 
apariție s-au oferit ca tot 
atitea tipuri pentru fabu
lații și incitante pamflete. 
Noutatea de substanță este 
dublată, in multe fabule, 
de inovații formale. Nu 
numai morala. prezentă 
aproape in fiecare fa
bulă, ne surprinde, une
ori ne incintă, adesea 
șochează. dar întreaga 
punere in scenă, dialogul 
sclipitor, mișcarea persona
jelor in travesti sau simpla 
mișcare a personajului po
vestitor dovedesc o depli
nă înțelegere a genului pe 
care ii modifică in sensul 
unei viziuni personale, pu-

nind la contribuție deopo
trivă verva satirică și abi
litatea umoristică, expe
riența poetică modernă și 
cea a revistei comice, dar 
și resursele verbale, sono
ritățile cuvintelor, unele 
accidente lingvistice. De 
aceea, paleta stilistică este 
așa de diversă, noutatea 
fabulației surprinzătoare, 
piuă la răsturnarea unor 
modele tradiționale intrate 
de mult in conștiința publi
cului. ca in această ..Fabu
lă istorică". în fața acestei 
prodigioase demonstrații de 
inventivitate sint și unele

Căldura comunicării umane
E dificil de subsumat 

unei specii literare anume 
prozele lui Huszâr Sândor 
din După-amiezi ploioase 
la „Boul Băltat". Conven
ția literară (și, legată de 
ea. puritatea genurilor, a 
stilurilor) este aici o pastă 
moale din care miinile au
torului fac ce vor : nuvelă 
amplă cu veleități roma
nești (lntilniri stupefiante 
la o cinzeacă), crochiu psi
hologic avind drept suport 
confesiunea personajului- 
narator (Intre cer si pă
mânt), baladă epică ce re
curge. in stilul cinemato

concluzii moralizatoare, oa
recum hazardate sau for
male. simplu joc de cuvin
te. butaforie agreabilă. Plă
cerea glumei jucăușe este 
așa de mare, incit putem 

.trece peste aceste excese.
Fabulele și satirele lui 

Aurel Baranga — prefațate 
de acad. Șerban Cioculescu 
și Nicolae Balotă — de
monstrează vitalitatea unei 
arte capabile să intervină 
nemijlocit în universul etic 
uman cu puternice resurse 
terapeutice. Ele acționează 
nemijlocit asupra compor
tamentului și a „stilurilor" 
de viață certate cu codul 
moralei noastre, cu spiri
tul tradiției românești. Poa
te tocmai de aceea fabu
lele și satirele stabilesc 
contacte nemijlocite cu un 
public extrem de larg, asu
pra căruia acționează. Este 
modul predilect al lui Aurel 
Baranga de a-și face da
toria de scriitor.

Emil VASILESCU

grafului. la procedeul lite
raturii in literatură (Un soi 
de baladă' despre Paulică 
orbul (care vedea]), in 
sfirșit, schiță dialogată cu 
substrat moralist (Pentru 
cine se ivesc zorile ?). 
Chiar și aceste încadrări 
au o doză de arbitrar, 
fiindcă Huszâr Sândor pri
vește cu suspiciune „șo
seaua înfundată ce se nu
mește literatură" și în con
secință intervine direct. în 
numele unui realism total. 
ostil glazurii stilistice, pen
tru a amenda povestirile 
protagoniștilor sau chiar 
propria lui relatare. Autor 
și personal, simultan, el 
joacă ambele roluri cu 
dexteritate, ultima proză 
doar. înainte de ora închi
derii la ..Boul Băltat". adu- 
cînd un plus de clarificare 
asupra statutului său real.

După-amiezi ploioase la

HUSZÂR SANDOR : 
„După-amiezi ploioase la 
«Boul Băltat»".

„Boul Băltat" (editura 
„/Criterion") este o demon
strație de virtuozitate nara
tivă. care i-a adus pe drept 
scriitorului prestigiosul pre
miu pentru proză, pe 1975. 
al Uniunii scriitorilor. Cu 
citeva excepții, textele în
sumate datează de aproape 
10 ani și trimit cu toatele 
la literatura ..imponderabi
lului psihologic", a inșilor 
enigmatici care fascinau 
pe atunci conștiința litera
ră. De aceea e de regretat 
poate că scriitorul nu le-a 
adunat mai devreme in vo
lum. evitind astfel impre
sia de istoricitate.

Ce este de fapt ..Boul 
Bâlțat" ? A spune că e doar 
o circiumă situată in ..fic
țiunea geografică" numită 
Mahalaua Apei înseamnă 
a vedea doar latura prima
ră a lucrurilor. în realitate, 
circiuma este (precum — 
la o altă cotă a spațiului 
literar ■ — sadovemanul 
„Hanu Ancuței") un decor 
teatral, o scenă a conven
ției. în care scriitorul e- 
voluează și ca reqtznr. 
Cheia cărții o oferă ultima 
nuvelă. Personajele sint in
venții. simple marionete 
răsculate o clipă impotriva 
minuitorului lor. rivnind 
deci o viată independentă 
de aceea a creatorului și 
nereușind. Ele sint măști 
diferite pentru un unic 
destin : cel al ratatului din 
lipsă de voință sau de ideal 
superior, felul in care le 
prezintă undeva — înțepe
nite m obișnuințe — Hus
zâr Sândor avind un vădit 
caracter de indicație de re
gie : „Dirul expunea toc
mai strategia definitivă e- 
laborată de el pentru po
tera ce urma s-o porneas
că impotriva carieriștilor ș: 
declară public și faptul că 
de data asta chestiunea nu

se va încheia prin pensio
narea Iui. Dornnu Coco, 
clovnul unanim stimat si 
anonim pensionat. uma
nist. distins cu numeroase 
bătăi cumplite, stătea la o 
masă din colț și pregătea 
pentru tipar eșecurile sale 
alese. Domnul Fănuș. ac
torul de compoziție, renun
ță in mod festiv la calita
tea sa de orfan si preveni 
pe această cale multonora- 
tul auditoriu că la apropia
tul jubileu al celor patru
zeci și cinci de ani are de 
gind să-și dăruiască un tă
tic autentic. Un talentat cer
șetor. pe nume Paulică Or
bul. se ostenea in împărțirea 
judicioasă a milioanelor sale 
de dolari". Ce trebuie să 
ghicim din considerația si
mulată. din tonul deferent, 
ceremonios cu care se in
dică realitățile prozaice ? 
în primul rind. o teribilă 
ironie, o sancționare impli
cită a oblomovismului. Insă, 
cum spuneam. Huszâr 
Sândor e neîncrezător in 
..literatură". Morala lui ne 
parvine pe o cale mediată. 
Chiar personajele presimt 
această înclinație a anima
torului lor și imprumutâ 
aceeași suspiciune tată de 
imaginar. Elocventă in a- 
cest sens este întinsa nu
velă lntilniri stupefiante la 
o cinzeacă". Aici. ..eroii" se 
complac în a imagina va
riante literare potențiale la 
o povestire ..reală". dar 
melodramatică în realismul 
ei naiv, rostită de un ait 
..orotagonist". Mai mull, 
intervine chiar scriitorul, 
amestecat de circumstanță 
printre personaiele sale, 
pentru a incrimina șabloa
nele. Huszâr Sândor re
curge la ceea ce critica li
terară modernă numește 
„discurs metatextual". Aici

se ascunde citeodată riscul 
verbozității. Cind dezbate
rea este încheiată, perdele
le circi urnii cad ca o cor
tină dintr-un teatru ima
ginar : „Domnule Pici, fii 
bun și lasă perdelele alea 
jos — spuse Fănuș".

Dincolo de voluptatea 
comediografului. trebuie 
identificat totuși in Huszâr 
Sândor un sentimental și 
un moralist. Ideea etică, 
inculcată cu grijă in firul 
narațiunii. este că ..omul 
trebuie să aibă omenie". 
Noțiune care implică ati
tudinea activă. opțiunea 
existențială fermă, demni
tatea. Cu salturile lor de 
la retrageri taciturne la 
limbutie agresivă, persona
jele iși ascund vidul inte
rior. adică tocmai imposibi
litatea demnității. Sint 
sancționate, in consecință, 
dublu : de către viată și 
de către născoci torul lor. 
Căci ce sint aceste proze 
decit refaceri (prin inter
mediul conl'esiei) ale unor 
existente eșuate din lipsa 
caracterului, din preferința 
pentru comoditate sau min
ciună ? Adică tocmai oen- 
tru opusul omeniei. Din a- 
ceastâ perspectivă, eșecul 
lor are virtuti pilduitoare, 
t’igurind mereu o ..intim- 
plare cu sensul (moral) la 
urmă". Operațiunea consa
crată extragerii acestuia 
revine in intregime citito
rului. Să încheiem aceste 
însemnări de lectură men- 
ticnind că o traducere vie. 
fluentă, nervoasă, semnată 
de Petre Bokor. ne înles
nește o atractivă intilnire 
cu un moralist cu virtuti 
necomune. prezentat de 
loan Grigorescu intr-o 
pretată caldă și compre
hensivă.

Ioan ADAM
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Intervenție 
promptă

Intre stațiile Titu și Ghergani. 
una din șinele magistralei fe
roviare s-a fisurat din cauza ge
rului, ceea ce ar fi putut pro
duce un accident. Fisura produ
să la o sudură, greu sesizabilă 
de un neavizat, n-a putut să-i 
scape lui Ion Bănică, de la Com
plexul C.F.R. Titu. împreună cu 
alți doi ceferiști, in miezul nop
ții. pe un ger de crăpau pietrele, 
ei a Înlăturat defecțiunea, asigu- 
rind cale liberă și ncintirzierca 
trenurilor. Un fapt in aparența 
mărunt — ne scrie cititorul nos
tru Gheorghe Muscăloiu — dar 
care reliefează priceperea și 
dragostea dc meserie a lui Ion 
Bănică, ceferist din tată in fiu. 
Bunicul său a fost acar in stația 
București-Triaj. iar tatăl său, 
cantonier. Bănică a împlinit 
chiar in aceste zile 25 de ani 
la calea ferată. Mulți înainte 1 

Dacă-1 
întîlniți...

Tare mai era bucuros Dumitru 
Gheorghe Dragomir (cu ultimul 
domiciliu in Sibiu, strada Fau
rului nr. 12) că o să aibă un 
copil. Bucurie pe care o impăr- 
tășea și celor din jur. Dar de 
indată ce fiica lui. Maria-Cris- 
tina, a venit pe lume nici n-a 
apucat s-o vadă bine că tatăl 
a și dat bir cu fugiții. Mama 
fetitei a apelat la ajutorul au
torităților pentru a-1 găsi, dar 
degeaba. Prin sentința civilă 
2 227/1976 a Judecătoriei Alba 
Iulia el a fost obligat la plata 
pensiei de întreținere, dar pen
tru a se sustrage acestei obli
gații lucrează azi intr-un loc, 
miine in altul. Nici organele dc 
miliție nu i-au dat pină acum 
de urmă. Cine-1 intilnește este 
rugat să-i indrume pașii spre 
fetița lui din satul Căpilna.

Patru si
$

toți patru...
La miez de noapte, oamenii 

erau treziți din somn cu bătăi 
in ușă sau la poartă. Gazda în
treba :

— Cine-i acolo ?
— Oameni buni ! — venea 

răspunsul. Ne-am rătăcit și am 
vrea să știm dacă...

Unii deschideau ușa sau 
poarta, alții nu. Cei care des
chideau se pomeneau, deodată, 
cu patru vlăjgani — V. Florea, 
P. Anton, Vasile Baba și M. I. 
Roșu — care dădeau, buzna in 
casă, inșfăcau ce găseau la în
demână și dispăreau în noapte. 
Așa au bătut cei patru răufă
cători pe la mai multe uși din 
Cîmpia Turzii și din împreju
rimi. Intrucit totul se petrecea 
pe întuneric și reclamatille oa
menilor erau contradictorii cu 
privire la cei patru, multă bă
taie de cap le-au dat și miliție
nilor pînă să-i prindă. Odată 
cercetările încheiate, cei patru 
somnambuli se vor trezi la tri
bunal. fată in față cu legea, la 
lumina zilei.

| De la o 
I țigară...

Un sătean din comuna Tra- 
Iianu. județul Olt, Ilie O., s-a 

întors de la lucru acasă, a min- 
cat și s-a culcat. Înainte de a-și 

(face patul, Ilie O. și-a aprins o 
țigară. A tras din ea citeva fu
muri. dar fiind obosit a ador
mit. Țigara a căzut in așternut, 

Iși așternutul a luat foc. In cu
rind. casa a fost cuprinsă de 
incendiu. 4u sărit oamenii, cu 

Imic cu mare, și au stins flăcă
rile mistuitoare. Cu toată inter
venția lor, Ilie O. n-a mai putut 
fi salvat.

I Dulciuri
| amare
I Responsabila cofetăriei de pe 

Calea Victoriei nr. 214 din Capi
tală. Maria Dumitrescu, se află 
in cercetarea miliției, împreună 

i cu vînzătoarea Mariana Pădu-
reanu. Amândouă au fost sur
prinse cu un surplus de zeci de 

! kilograme de diferite specialități
de ciocolată aduse în cofetărie. 
De unde și pină unde, că doar 
n-or fi picat din cer ? Fuseseră 

I aduse de la laboratorul de pe
strada Dristorului. „Aduse" este 
un fel de a spune, intrucit ele 

Iau lost furate, pur și simplu, de 
un gestionar, care gestionar le 
dăduse responsabilei, care res- 

Iponsabilă le dăduse vinzătoarei 
spre valorificare, după care...

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților„Scmteii"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Populare Bangladesh
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare 
șefului statului român, ambasadorul 
A.W. Shams-ul Alam a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie, calde urări de 
sănătate și fericire, de prosperitate 
poporului român, din partea pre
ședintelui Republicii Populare Ban
gladesh, general Ziaur Rahman.

După ce se subliniază că „guvernul 
și poporul din Bangladesh nutresc o 
profundă stimă pentru guvernul și 
poporul României", pentru șeful sta
tului român, care este „nu numai 
președintele iubit al unei mari na
țiuni europene, ci și un mare om de 
stat, respectat ca atare in întreaga 
lume", in cuvîntarea prezentată, cu 
acest prilej, de ambasador se spune : 
„Dăm o inaltă apreciere politicii ex
terne luminate, dusă de guvernul 
Excelentei Voastre. Rolul constructiv 
al României față de țările in curs de 
dezvoltare, precum și rolul său în 
-Grupul celor 77» sînt, de asemenea, 
mult apreciate. Sîntem deosebit de 
impresionați de progresul economic 
și realizările României".

în continuare sint evidențiate e- 
forturile susținute ale R.P. Bangla
desh pentru promovarea păcii, sta
bilității și progresului in zona in care 
este situată această țară și în întrea
ga lume. „Bangladesh aderă ferm la 
politica de nealiniere — se spune in 
acest context. Noi sintem gata să 
promovăm relații reciproc avantajoa
se cu toate țările lumii pe baza ega
lității suverane, neamestecului in 
treburile interne și respectului re
ciproc, pentru integritatea teritorială. 
Ne opunem total oricăror forme de 
discriminare rasială, colonialism și 
imperialism. Bangladesh se angajea
ză. de asemenea, să extindă coope
rarea sa activă cu toate țările care 
acționează pentru realizarea unei noi 
ordini economice internaționale".

în cuvintare sint evocate cu satis
facție relațiile de prietenie dintre 
România și Bangladesh, precum și 
cooperarea bună existentă intre cele

două țări, îndeosebi in cadrul Comi
siei mixte de dezvoltare a cooperării 
tehnico-economice și comerciale. „Gu
vernul din Bangladesh — se subli
niază în cuvintare — este foarte ho- 
tărit nu numai să ducă la îndepli
nire deciziile comisiei mixte, ci și să 
lărgească in continuare domeniile de 
cooperare dintre țările noastre, ori
unde acest lucru este posibil".

în încheiere, in cuvintarea amba
sadorului este exprimată hotărîrea 
de a acționa cu consecvență pentru 
dezvoltarea in continuare a raportu
rilor de prietenie și colaborare dintre 
România și Bangladesh, dintre, po
poarele celor două țări.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit pentru feli
citările și urările adresate, pentru 
aprecierile făcute la adresa poporu
lui român și a sa personal și a trans
mis, la rindul său, președintelui Re
publicii Populare Bangladesh cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de pace și prosperi
tate pentru poporul prieten al R.P. 
Bangladesh.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce sint evocate 
eforturile poporului din Bangladesh 
„pentru dezvoltarea economică și .so
cială și pentru întărirea independen
tei sale naționale, pentru înaintarea 
pe calea progresului și bunăstării", 
se arată că, la rindul său, „poporul 
român este angajat cu toate forțele 
sale în îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XI-lea al P.C.R., precum 
și a programelor stabilite de recenta 
Conferință Națională a partidului 
privind punerea și mai largă in va
loare a potențialului creator al na
țiunii române, a tuturor rezervelor 
din economie în vederea ridicării 
continue a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor".

în continuare, in cuvintare sînt 
subliniate principiile care stau la 
baza politicii externe a României, 
care „militează cu consecvență pen

tru o largă colaborare internaționa
la, pentru dezvoltarea relațiilox’ cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială". „Sintem bucuroși să 
constatăm — se arată in cuvintare — 
ca relațiile dintre România și Ban
gladesh se desfășoară in spiritul a- 
cestor principii și au cunoscut un 
curs ascendent, corespunzător intere
selor celor două țări și popoare. 
Există, după convingerea noastră, 
posibilități ca aceste relații să cu
noască o și mai mare dezvoltare in 
viitor. Consider, de asemenea, că 
sint condiții pentru intensificarea 
conlucrării dintre România și Ban
gladesh pe planul vieții internaționa
le, in lupta pentru pace, securitate 
și colaborare largă între națiuni".

Guviptarea subliniază că „dezvol
tarea multilaterală a relațiilor dintre 
țările noastre contribuie la progresul 
economic și social al fiecărei țări în 
parte și. totodată, se inscrie in pre
ocupările generale ale națiunilor pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte, pentru o nouă ordine 
economică și politică internațională", 
în continuare este relevată „buna 
colaborare dintre delegațiile celor 
două țări la O.N.U.. in cadrul 
«Grupului celor 77», al mișcării de 
nealiniere. în alte organizații și or
ganisme internaționale".

Șeful statului român a urat amba
sadorului deplin succes in misiunea 
încredințată și l-a asigurat de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a între
ținut intr-o atmosferă cordială cu 
ambasadorul R.P. Bangladesh, A.W. 
Shams-ul Alam.

La solemnitate și la convorbiri au 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat. Au fost dc 
față, de asemenea, membri ai Amba
sadei R.P. Bangladesh la București.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 24/1977
Genericul „Sub semnul istoricelor 

hotăriri ale Conferinței Naționale 
a partidului", înmănunchează ' ar
ticolele : „Program dinamic, insufle- 
țitor pentru accelerarea progresului 
multilateral al patriei" ; „Participa
rea directă a clasei muncitoare la 
conducerea societății — legitate a 
construcției socialiste" ; „Orientare 
fermă spre laturile calitative ale ac
tivității economice" ; „Sporirea rolu
lui statului socialist în dezvoltarea 
economico-socială" ; „Acumulare, 
creștere economică, consum". Aniver

sării a 30 de ani de la proclamarea 
Republicii ii sint consacrate artico
lele : „Proclamarea Republicii — e- 
veniment cu profunde semnificații in 
istoria României" și „România — 
promotoare activă a unor noi relații 
intre state". Revista publică consul
tația „Revoluția științifico-tehnică șl 
dezvoltarea economico-socială a 
României". Un număr de articole 
sint inserate la rubricile : Festivalul 
național „Cintarea României". Știin- 
ță-invățămînt, Curente și idei. Note, 
Cărți și semnificații.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 decembrie. în țară : Vremea 
se va încălzi trepțat, în toate regiu
nile țării. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe, atît sub 
formă de ninsoare, cit și sub formă de 
lapoviță sau ploaie. Vînt moderat. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse ziua 
între minus 4 și plus 6 grade, iar cele 
minime noaptea între minus 8 și plus 
2 grade. Local se vor produce ceață 
și izolat polei. în București : Vreme în 
încălzire. Cer temporar noros. Precipi
tații slabe, mai ales sub formă de bur
niță și ploaie. Temperatura în creștere 
ușoară.
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„DACIADA“ - o competiție pentru toți
SECVENȚE DIN EDIȚIA DE IARNĂ

Patinoar artificial 
și la Buzău

Concomitent cu impresionanta 
dezvoltare economică a județului 
Buzău, in ultimul deceniu a sporit 
aci și numărul obiectivelor social- 
culturale destinate ridicării continue 
a nivelului de viață al cetățenilor 
din fiecare localitate. în perimetrul 
acestor preocupări statornice ale or
ganelor locale de partid și de stat, 
la loc de frunte s-au situat acțiu
nile indreptate spre crearea unei 
baze materiale tot mai puternice ne
cesare dezvoltării mișcării sportive 
de masă și de performanță in care 
au fost eficient conjugate eforturile 
organismelor specializate din județ, 
cu sprijinul substanțial al Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport.

Zilele trecute, in prezența a peste 
1 000 de tineri și vîrstnici, a fost 
inaugurat Patinoarul artificial din 
orașul Buzău. Festivitatea a prilejuit 
o demonstrație a citorva componenți 
ai lotului republican de patinaj ar
tistic, îndelung aplaudată de asis
tență. Noua bază sportivă, dotată cu 
instalații moderne, vestiare și alte 
accesorii, va contribui la o valorifi
care mai bună a talentelor sportive 
ce se afirmă în cadrul „Daciadei", 
la atragerea spre practicarea spor
turilor de iarnă a unui mare număr 
ie tineri și vîrstnici din acest oraș 
de cimpie.

In acest fel, a sporit cu încă 
mul numărul patinoarelor artificia- 
e, care au început, in ultimii ani, 
;ă intre organic în peisajul marilor 
loastre orașe. (Mihai Bâzu).

Pe patinoarele Sucevei
De cîteva zile, la patinoarul natu- 

■al din Rădăuți se dispută întrecerea 
a hochei pe gheață dotată cu „Cupa 
0 Decembrie", în organizarea C011- 
iliului județean pentru educație fi
ică și sport Suceava. La competiție, 
are se află la prima sa ediție, parti- 
ipă echipe de seniori și juniori din 
iuceava, Rădăuți și Galați. In acest 
el este deschisă suita manifestărilor 
portive pe patine din cadrul „Da- 
iadei", care vor continua in eta- 
ele următoare, la hochei și patinaj 
ileză, pe patinoarele naturale din 
atra Dornei, Cimpulung-Moldove-

nesc. Gura Humorului, Fălticeni, Și
ret și in numeroase comune.

Foarte solicitat va fi frumosul 
patinoar artificial din Suceava, unde 
vor avea loc, pe lingă manifestările 
organizate pentru copii in perioada 
vacanței de iarnă, următoarele com
petiții mai importante : finala pe 
țară la hochei a unităților sportive 
școlare ; turul 3 al campionatului 
republican de juniori : ediția a 2-a 
a „Cupei Sucevei" la hochei (invitate 
echipele din divizia A) pentru ca, 
in final, in prima decadă a lunii 
martie, aici să se dispute turneul de 
calificare pentru promovarea in di
vizia A la hochei. (Gh. Parascan).

„Cupa 30 Decembrie11 
la Vaslui

Sub însemnul „Daciadei", în ■ jude
țul Vaslui continuă să se desfășoare 
întreceri la diferite discipline spor
tive cu participarea numeroasă a tu
turor viratelor. în lipsa zăpezii, or
ganizatorii s-au orientat spre com
petiții de șah, tenis de masă, box, 
handbal.

De pildă, consiliul județean al 
sindicatelor și consiliul județean 
pentru educație fizică și sport au ini
țiat la Bîrlad întreceri Ia șah, cu 
participarea unor asociații sportive 
din Vaslui, Birlad și Huși ; primul

loc a revenit concurentului H. Per- 
vorovschi (Metalul-Vaslui). La tenis 
de masă, victoria a revenit reprezen
tantului asociației sportive „Sănăta
tea" — Vaslui : M. Andrei. Competi
ția handbalistică a fost cîștigată — 
la feminin — de echipa Confecția' 
Vaslui, iar la masculin — de Metalul 
Vaslui. întrecerile de box au reunit 
pugiliști de la asociațiile sportive 
Rulmentul Birlad, Progresul Brăila 
și Laminorul Roman. După două zile 
de întreceri la 15 categorii, locul I 
a revenit echipei din Birlad (cu 69 
puncte), urmată de cea din Roman — 
31 p. și, respectiv Brăila, (25 p.) La 
reușita acțiunilor desfășurate la Bir
lad și-au adus contribuția foști spor
tivi. azi instructori sportivi, cum sint 
V. Dobre. N. Manole, M. Panțiru, V. 
Bica, prof. V. Tămășanu (Șc. gen. 
nr. 9). M. Guleș (Școala sportivă) ș.a.

în același cadru al competiției na
ționale „Daciada" a fost înscrisă și 
faza orășenească Vaslui a competi
ției de șah intitulată „Căluțul de fil
deș" care a reunit numeroși partici
pând în vîrstă de pină la 14 ani. în
trecerile au fost cîștigate de Mihaela 
Todeică (Șc. gen. nr. 2), la fete, și 
Daniel Humă (Șc. gen. nr. 3), Ia 
băieți, în timp ce pe echipe victoria 

• a revenit reprezentativei Școlii gene
rale nr. 3. Cîștigătorii se pregătesc 
de acum pentru faza județeană. 
(Crăciun Lăluci).

Echipa de baschet a României pe locul doi 
în Campionatul balcanic

Selecționata României s-a cla
sat pe locul doi la cea de-a 19-a 
ediție a Campionatului balcanic de 
baschet masculin, desfășurată in 
orașul iugoslav Skoplie. în ultima zi 
a turneului, echipa României a în
vins cu scorul de 82—79 (39—43) for
mația Turciei, la capătul unui meci 
echilibrat, cu multe faze spectacu
loase, răsplătite cu aplauze de cei 
peste 4 000 de spectatori prezenți în / 
tribune. Conduși la pauză cu patru 
puncte, baschetbaliștii români au 
preluat inițiativa in repriza secundă 
și, datorită unui joc mai bine orga
nizat in apărare, cu acțiuni variate 
în atac, au obținut in final o victo
rie meritată. Coșgeterul echipei ro
mâne a fost Costel Cernat, autorul

a 28 de puncte. Celelalte puncte au 
fost realizate de Dan Niculescu (16), 
Gheorghe Oczelak (14), Vasile Popa 
(13), Ion Uglai (10) și Luchian Ivas- 
cencu (1). Din formația turcă s-au 
evidențiat Najekenes, Sajdan și To- 
sun, care au inscris cite 14 puncte.

Celelalte două meciuri disputate 
s-au terminat cu următoarele rezul
tate : Iugoslavia — Bulgaria 96—90 
(53—46) ; Grecia — Iugoslavia (B) 
79—77 (47—36).

Iată clasamentul final al competi
ției : 1. Iugoslavia — 8 puncte (pen
tru a 16-a oară campioană balca
nică) : 2. România — 6 puncte ; 3. 
Grecia — 6 puncte ; 4. Bulgaria — 
6 puncte ; 5. Turcia — 4 puncte.

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc in mod cordial pentru felicitările călduroase pe care mi 
le-ați transmis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și îmi exprim încrederea că relațiile de colaborare prietenească 
și bună vecinătate dintre Iugoslavia și România se vor dezvolta in continuare.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Consiliului Executiv Federal

Cronica
Joi au fost inaugurate, in Capi

tală, cursurile Școlii internaționale 
cu tema „Cercetarea științifică și ne
voile societății". Organizată de Aso
ciația oamenilor de știință. Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Societatea de 
științe matematice și Universitatea 
București, sub egida UNESCO și in 
colaborare cu Uniunea balcanică a 
matematicienilor, această manifestare 
reunește, pe parcursul a nouă zile, 
cadre didactice și studenți din nu
meroase țări ale lumii, în special din 
țări in curs de dezvoltare, care vor 
participa la susținerea unor prelegeri

zilei
și comunicări referitoare la rolul 
deosebit pe care știința este chemată 
să îl joace in lumea contemporană, 
in procesul complex de satisfacere a 
nevoilor social-economice ale umani
tății.

★
Joi au început la Alexandria lu

crările sesiunii științifice „Creativi
tatea in domeniul mijloacelor dc in- 
vățămint", manifestare organizată de 
Ministerul Educației și Invățămintu- 
lui și Uniunea sindicatelor din invă- 
țămint. știință și cultură.

ȘEDINȚA PLENARĂ A CONSILIULUI UNIUNII 
CENTRALE A COOPERATIVELOR DE CONSUM

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Joi a avut loc in Capitală ședin
ța plenară a Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Con
sum (CENTROCOOP).

A participat tovarășul Constantin 
Dăscălescu. secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului cen
tral de coordonare a activității or
ganizațiilor cooperatiste.

Consiliul a analizat, în spiritul 
documentelor Conferinței Naționale 
a partidului, modul cum au fost în
făptuite măsurile privind dezvolta
rea activității de contractări și achi
ziții, de sporire ,a contribuției coope
rației de consum Ia fondul central 
al statului. A rezultat că în acest 
an s-a achiziționat de la gospodă
riile populației un volum de pro
duse agroalimentare cu 10,8 la sută 
mai mare față de anul trecut.

Cooperativele de consum au des
făcut un volum de mărfuri a căror 
valoare depășește cu 2.6 miliarde 
lei vinzările din anul trecut, re
țeaua de prestări de servicii a cres
cut cu 730 unități, s-a realizat un im
portant volum de producție-marfă și 
prestări de servicii peste plan. Con
siliul a adoptat indicatorii de pian 
pentru anul 1978 și măsuri concrete 
pentru îndeplinirea acestuia.

în încheiere, participant» au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu. in 
care spune printre altele :

în numele celor peste 7.5 milioa
ne membri cooperatori, al întregu
lui personal muncitor din cooperația 
de consum. Consiliul CENTROCOOP 
exprimă totala adeziune la politica 
internă și externă a partidului, la 
tezele cuprinse in magistralul raport 
prezentat de dumneavoastră. mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
inaltului forum al comuniștilor. Con
ferința Națională a partidului, do
cument de o excepțională valoare, 
care analizează științific dezvoltarea 
României- contemporane— pe calea

socialismului, jalonînd cu deosebită 
claritate drumul ce-1 avem de par
curs in viitor.

Avind mereu viu în inimile noas
tre exemplul dumneavoastră perso
nal. cutezanța revoluționară, înaltul 
-spirit patriotic ce vă călăuzește, vom 
mobiliza la maximum toate ener
giile de care dispunem pentru ca 
activitatea cooperației de consum să 
se ridice la nivelul exigențelor epocii 
pe care o trăim, să ne perfecționăm 
continuu, punind accent deosebit pe 
calitate, pe eficiența economică. 
Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației, pină la sfirșitul cincina
lului vom desface peste plan 
mărfuri in valoare de 1,4 miliarde 
lei. Vom spori calitatea produselor 
și serviciilor, asigurînd. pină in 
1980, realizarea unui volum supli
mentar de 110 milioane lei. Ne vom 
spori eforturile pentru valorificarea 
mai deplină a surplusului de produse 
agroalimentare din gospodăriile popu
lației, atrăgînd cantități tot mai 
mari Ia fondul central al statului, 
realizînd, in anul 1978, un volum de 
contractări-achiziții cu 16,5 la sută 
mai mare față de anul 1977. Vom 
realiza o producție globală suplimen
tară de 150 milioane lei față de pre
vederile cincinalului.

Desfășurîndu-ne activitatea sub 
impresia puternică și in avint.ul re
voluționar generate de lucrările Con
ferinței Naționale, de ideile și sar
cinile mărețe rezultate din documen
tele înaltului forum al comuniștilor, 
ne angajăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să nu precupețim 
nici un efort pentru transpunerea 
consecventă in viață a tuturor sar
cinilor și indicațiilor izvorite din 
hotăririle adoptate. Vom face totul 
pentru a contribui la înfăptuirea 
politicii partidului de ridicare conti
nuă a nivelului de trai material și 
cultural al întregului popor, pentru 
înflorirea României socialiste.

(Aierpres)

R. S. VIETNAM

Patosul reconstrucției
în „cetatea

frumos, răbdător. Ha- 
prin toate 
animat de 

credință in 
adăposturile

războiului, 
nestrămutată 

finală. Acum 
bombardamentelor nu mai
la nimic, tunurile și rache-

dintre rîuri"
Am văzut Hanoiul în trei iposta

ze. Imediat după încetarea bombar
damentelor. cind visul reunificăni 
patriei plutea fierbinte in aer. apoi 
imediat după marea victorie a po
porului vietnamez, și, in fine. în 
primăvara anului trecut, cind capi
tala țării reunificate găzduia pri
mul congres al partidului comuniș
tilor vietnamezi, reunind delegați 
din toate zările republicii.

Dinamic,
noiul a trecut cu bine 
încercările 
aceeași 
victoria 
contra 
folosesc
tele antiaeriene au fost retrase din 
jurul întreprinderilor și instituțiilor, 
oamenii refugiați s-au intors la ve
trele lor. Mi s-a umplut sufletul de 
lumină cind, in a 
doua mea călăto
rie, imediat după 
eliberarea sudu
lui, am văzut e- 
levii reîntorși din 
școlile lor provizorii, 
mergînd cu pași voinicești 
noile lăcașuri de învățătură.

Hanoi înseamnă in limba 
nameză „cetatea dintre riuri" 
fost numit. înainte. Thang 
adică „Dragonul care pornește in 
zbor", dragonul fiind un animal 
fabulos, aducător de bine, cum ar 
fi calul năzdrăvan din mitologia 
românească. încă in anul 1010 capi
tala a fost transferată aici, orașul 
jucind un rol preponderent in viața 
politică și economică a țării. El a 
fost aureolat de un eveniment răs
colitor in istoria poporului viet
namez la 2 septembrie 1945, 
cind in piața Ba Dinh, in urma re
voluției din august, marele om po
litic Ho Si Min a proclamat naș
terea Republicii Democrate Viet
nam. primul stat socialist din sud- 
estul Asiei. Hanoiul a fost totodată 
centrul politic și militar al eliberării 
patriei, pină la victoria finală. Iată 
rațiunile pentru care tot el a fost 
desemnat 
reunificate. 
Vietnam.

...Cum vii cu mașina dinspre aero
port. inainte și, mai ales, după tra
versarea podului de pe Fluviul 
Roșu, o sumedenie de căsuțe de pa
iantă pun in față un întreg paradis 
de fructe exotice și ceaiuri răcori
toare multicolore. Datorită căldurii, 
meșterii lucrează in aer liber : la 
loc de frunte, reparatorii de bicicle
te, cu firma „Xe Dar" — biciclete 
adică. Copiii se zbenguie veseli ,și 
gălăgioși, pe cind maturii pleacă 
sau vin de Ia treabă, pe biciclete, 
pedalind răbdători și elegant.

La podul de peste Fluviul Roșu, 
aglomerația este in toi. Se int.implâ 
să aștepți mult pină iți vine rindul 
— iar pe pod să mergi cu viteza 
melcului. Podul a fost dSseoH'- 
bombardat și mereu reinnodat, re- '
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subterane,
spre

viet- 
și a 
Long,

să fie capitala patriei 
Republica Socialistă

suspendat cu o mare artă. Intri apoi 
într-un oraș aglomerat, dar calm, 
cu o disciplină exemplară, 
se desfășoară privirii un alt 
arhitectonic al orașului, cu 
tentă imprimată de foștii 
lonialiști francezi : case împrejmui
te. inecate in verdeață, fjori. A- 
jungem către centru și trecem pe 
lingă fosta reședință a guvernato
rului colonial. Apoi ajungem la ho
telul numit altădată „Metropol", 
de pe. acoperișul căruia cu puțini 
ani în urmă mitralierele trăgeau 
contra bombardierelor americane, 
spre spaima clienților, care în ase
menea momente goneau spre sub
sol. La prima vizită în Hanoi, pe 
scările hotelului mai vedeam încă 
tăblițe cu inscripția „Spre adă
post".

în fine, un alt stil arhitectonic 
aparține epocii socialiste. Cartiere 
muncitorești, politehnica, un hotel 

ultramodern, sta
dionul, platforma 
industrială de pe 
șoseaua ce duce 
spre Tam Dao etc. 
Noile blocuri sint 

concepute pentru cerințele ci
vilizației moderne, de la adaptarea 
la clima specifică, la așezarea lor 
in zone liniștite și nepoluate. Am 
desprins la ultima mea călătorie pa
tosul reconstrucției. Pretutindeni, 
muncitori, brigadieri ai Uniunii Ti
neretului. femei, militari s-au înro
lat in această nobilă acțiune de re
construcție. La care iși aduc con
tribuția și țările socialiste, printre 
care Republica Socialistă România. 
O mare fabrică modernă de ciment, 
una de biscuiți. în proiect întregul 
utilaj necesar Unei școli profesio
nale — sint manifestări ale spriji
nului frățesc acordat de poporul 
român. Ritmul de reconstrucție este 
cu atît mai accelerat cu cit bom
bardamentele au distrus la Hanoi 
locuințe, monumente, așezăminte 
culturale, au Încetinit dezvoltarea 
edilitară. Cu toate că. pînă și in pe
rioada bombardamentelor celor mai 
cumplite, oamenii muncii vietna
mezi au ridicat 28 de noi întreprin
deri industriale...

„Cetatea dintre rîuri" este străbă
tută de mari bulevarde. Thang 
Thieu (aleea bijutierilor), artera cea 
mai lungă a orașului, se prelungește 
in bulevardul Dien Bien Phu. care, 
la rindu-1. ajunge pină in Piața Ba 
Dinh. unde Ho Și Min. părintele na
țiunii, a citit istorica proclamație 
de proclamare a Republicii inde
pendente. Acum. în această piață se 
află mausoleul Ho Și Min, de-o ele
ganță sobră și totuși caldă, fami
liară. placat in marmură din cea 
mai frumoasă. Esențe de lemn din
tre cele mai prețioase și mai rezis
tente au fost aduse aici din toate 
zonele Vietnamului eliberat și reu- 
nificat, ca un semn de omagiu al 
unui popor eroic, care știe să cin
stească memoria: marelui său erou 
national. ■■

AI. ANDRIȚOIU
t Ji„ ------------------------

Ti 
stil 

o 
co-

(Urmare din pag. I)
trebuie să existe o permanentă co
relare. în ultimă instanță, calitatea 
acestei corelații se reflectă în creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii — indicator sintetic, ex
presiv al eficienței cu care este con
sumată munca socială. Și in acest 
domeniu, o analiză temeinică, exi
gentă a situației pune in evidență 
importante resurse ce pot și trebuie 
să fie valorificate.

PROGRAMUL SUPLIMENTAR 
PREVEDE CA, ÎN ACEST CINCI
NAL, PRODUCTIVITATEA MUN
CII SA CREASCĂ CU 55,1 LA 
SUTA, FAȚA DE 50,7 LA SUTA CÎT 
S-A PREVĂZUT ÎN PLANUL CIN
CINAL. FIECARE PROCENT DE 
CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII ÎNSEAMNĂ UN SPOR 
SUBSTANȚIAL DE PRODUCȚIE, 
CARE LA NIVELUL ANULUI 1978 
SE RIDICA, ÎN INDUSTRIE, LA 
CIRCA 8 MILIARDE LEI.

De sporuri cit mai mari de pro
ductivitate avem stringentă nevoie, 
întrucit acesta este principalul izvor 
al creșterii producției materiale, al 
amplificării avuției naționale, al ri
dicării nivelului de trai al în
tregului popor. Cu atit mai mult 
se pune această sarcină de or
din calitativ, dacă ținem seama 
de perspectiva conturată de Confe
rința Națională a partidului privind 
trecerea treptată la reducerea duratei 
săptăminii de lucru, măsură care ne 
cere să acționăm cu mai multă ho- 
tărîre pentru mecanizarea și auto
matizarea producției. organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
folosirea rațională a torței de muncă 
și ridicarea calificării întregului 
personal muncitor. Totodată, spo
rirea mai rapidă a productivi
tății muncii constituie o con
diție esențială pentru ca România să 
ajungă, pină în anul 1985. la stadiul 
de țară cu dezvoltare medie. Iată 
de ce. in dimensionarea programului 
suplimentar de dezvoltare economi
co-socială pînă in 1980 și a cincina
lului viilor, creșterea in ritmuri mai 
înalte a productivității muncii ocupă 
un loc primordial.

Am dovedit in anii construcției 
socialiste că sîntem capabili și dis
punem de forța de creație și de pro
ducție necesară pentru realizarea de 
mașini și utilaje complexe, de pro

duse de calitate mereu mai înaltă. 
Am atins un stadiu de dezvoltare in 
care muncitorii. specialiștii noștri 
sint in măsură să abordeze cele mai 
cutezătoare, cele mai îndrăznețe pro
bleme ale progresului tehnico-știm- 
țific contemporan. Partidul ne cere 
acum, prin cuvintul secretarului său 
general, să valorificăm superior 
acest potențial de creație și de pro
ducție, să realizăm pretutindeni, in 
fiecare întreprindere, produse cu pa
rametri competitivi pe plan mon
dial. Ridicarea nivelului tehnic, cali
tativ al tuturor produselor — subli
nia secretarul general al partidului

în contextul accentuării laturilor 
calitative vor trebui să capete noi 
dimensiuni, ca obiective prioritare, 
creșterea gradului de valorificare 
a materiilor prime și materiale
lor, economisirea riguroasă a re
surselor energetice. Așa cum s-a 
arătat la Conferința Națională a 
partidului, este necesar ca prin 
măsuri convergente — în cerce
tare, proiectare și execuție — să 
asigurăm valorificarea superioară a 
metalului, creșterea gradului de pre
lucrare a resurselor de țiței și gaze, 
continua modernizare a structurii 
producției, reducerea substanțială a

ACCENTUAREA PUTERNICĂ 
A LATURILOR CALITATIVE

— a devenit o condiție hotăritoare a 
progresului economiei noastre și, de 
aceea, in următorii trei ani, in 
această direcție trebuie realizate 
schimbări fundamentale. Numai con- 
ccntrind eforturile și preocupările in 
această direcție vom putea transpune 
in viață obiectivele Congresului al 
XI-lea cu privire la afirmarea ple
nară a revoluției tehnico-științifice 
in acest cincinal.

O asemenea cerință se pune cu și 
mai multă pregnanță dacă avem în 
vedere, pe de o parte, resursele li
mitate de materii prime și energie 
de care dispune (ara noastră și. oe 
de altă parte, concurența tot mai ac
centuată existentă pe piața externă, 
in condițiile actualei crize economice 
din lumea capitalistă. Tocmai de 
aceea, partidul ne cere să realizăm, 
pretutindeni, produse de inalt nivel 
tehnic și calitativ și cu consumuri 
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie cit mai reduse, 
aceasta fiind o condiție de prim or
din a asigurării dinamismului econo
mic și participării tot mai eficiente 
a țării noastre la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul eco
nomic mondial.

consumurilor materiale și energetice 
pe unitatea de produs in toate ra
murile industriale. Asemenea acțiuni 
trebuie însoțite in fiecare întreprin
dere. la fiecare loc de muncă de 
măsuri hotărite menite să pună ca
păt risipei, lipsei de răspundere in 
folosirea materiilor prime și a ma
terialelor.

ÎN ANUL 1980. UN SINGUR PRO
CENT DE REDUCERE A PONDERII 
CHELTUIELILOR MATERIALE ÎN 
PRODUSUL SOCIAL VA ECHIVA
LA CU UN SPOR DE VENIT NA
TIONAL DE CIRCA 14 MILIARDE 
LEI. PROGRAMUL SUPLIMENTAR 
ARE IN VEDERE CA PRIN REDU
CEREA MAI ACCENTUATA A 
CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE 
SA SE OBȚINĂ ECONOMII DE 
ÎNCĂ 22 MILIARDE LEI PESTE 
PREVEDERILE CINCINALULUI.

Și. așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, trebuie făcut to
tul pentru ca aceste economii să fie 
mult mai mari. Activitatea practi
că a tuturor întreprinderilor trebu
ie să se desfășoare sub imperati
vul obținerii, pentru fiecare leu chel
tuit, a unui volum cit mai mare dc

producție-marfă și a unor beneficii 
sporite — singura sursă de creștere 
a avuției naționale, de ridicare a ni
velului de trai ai poporului.

Dispunem de tot ceea ce este ne
cesar pentru a asigura, in toate pri
vințele. ridicarea pe o treaptă calita
tiv superioară a întregii activități 
economice, pentru a face ca tot ceea 
ce am construit și construim, țoale 
resursele materiale și umane ale țării 
șă fie fructificate in condiții de 
eficientă economică superioară. Pu
nerea hotărită în valoare a acestor 
mari posibilități presupune, ina
inte de toate, o schimbare ra
dicală a concepției despre dezvol
tarea eeonomică, organizarea și des
fășurarea producției, afirmarea ple
nară a revoluției tehnico-științifice 
in toate domeniile, a conștiinței de 
proprietari și producători a oameni
lor muncii. Ne-am convins, in anii 
construcției socialiste, că tot ceea ce 
făurim. întreaga politică a partidului 
de dezvoltare economică a țării slu
jește omului, creșterii bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului po
por, Ne-am convins de acest adevăr 
și la Conferința Națională care, 
odată cu Programul suplimentar de 
dezvoltare a economiei naționale in 
acest cincinal, a adoptat și Progra
mul de creștere mai accentuată a 
nivelului de trai, acestea constituind 
— așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului — un tot uni
tar. Altfel spus, saltul calitativ in 
înfăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal, inclusiv ale programului 
suplimentar va asigura dezvoltarea 
mai accelerată a economiei națio
nale, creșterea mai rapidă a venitu
lui național și, pe această bază trai
nică. ridicarea pe o treaptă supe
rioară a gradului de civilizație mate
rială și spirituală a poporului. Cu 
conștiința că prin munca noastră mai 
productivă, mai eficientă, asigurăm 
progresul mai rapid al tării, ne fău
rim propria bunăstare, să facem lo
tul. să acționăm cu spirit revoluțio
nar, cu toată energia și priceperea, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, pentru a răspunde cu cinste 
chemării Conferinței Naționale, a 
secretarului general a! partidului, de 
a asigura — concomitent cu ritmurile 
inalte de dezvoltare — ridicarea pe 
un plan superior a intregii noastre 
activități economice.

• BACTERII PENTRU 
DETECTAREA AMINOA- 
CIZILOR. La Institutul de 

genetică generală al Academiei 
de științe a U.R.S.S. a fost se
parat un tip special de bacterii 
care descoperă în organisme 
existența sau lipsa unor ami- 
noacizi. Acestea servesc în or
ganismul uman ca surse de al- 
bumine, fermenți, hormoni și 
de alți compuși vitali. Orice 
reducere a aminoacizilor în or
ganism produce perturbații de- 
terminind apariția unor ma- 
adii. în asemenea cazuri, sin
gurul „leac" este completarea 
n organism a aminoacidului 
ipsă sau insuficient. Impor- 
ant pentru medic este să sta- 
jilească ce aminoacid lipsește 
lin organismul bolnavului.

• „OCHI" ARTIFI
CIAL. Razele X sint adesea 
folosite pentru a depista can
cerul la începutul dezvoltării 
sale, Cum însă ochiul omenesc, 
oricit de antrenat, nu distinge 
decit 32 de nuanțe gri. inginerii 
de la NASA au construit un 
„ochi" artificial, destinat inițial 
pentru analiza imaginilor trans
mise de sateliți, dar care poate 
citi cu succes radiografiile. 
Acest aparat distinge nu mai 
puțin de 256 de nuanțe de gri. 
„Ochiul" artificial analizează 
imaginea linie cu linie transmi- 
țind informațiile unui ordinator 
care clasează nuanțele și le 
restituie sub formă perceptibilă 
de către ochiul uman. în acest 
fel se poate stabili mai exact 
diagnosticul.

• ACTIVITATEA VUL
CANULUI ETNA, reluată 
la 6 decembrie, s-a redus sim
țitor, specialiștii apreciind că 
va urma o nouă perioadă de 
„liniște". Craterul nord-estic al 
vulcanului a eliberai timp de 
aproape două săptămini va
luri de fum de culoare închisă 
și un „riu" roșu de lavă ce a 
coborit pe o distanță de șapte 
kilometri, fără să provoace pa
gube zonelor împădurite sau 
satelor din preajmă.

• POD ÎN PRIMEJ
DIE. „Tower Bridge", unul din 
cele mai cunoscute poduri ale 
Londrei, făcind legătura între 
cele două maluri ale Tamisei 
în estul capitalei britanice, este 
in pericol de a se prăbuși. 
Structura de rezistență a podu

lui construit in urmă cu 83 de 
ani era calculată pentru caleș
tile epocii victoriene. Vibrațiile 
provocate de traficul greu din 
zilele noastre (4 000 de camioa
ne trec zilnic pe pod) deterio
rează încetul cu încetul con
strucția, in care au apărut de 
pe acum unele fisuri amenin
țătoare. Principala măsură pe 
care inginerii constructori o re
clamă este interzicerea circula
ției pe pod a vehiculelor grele.

• PROIECTUL „TI
GRU". în programele de 
dezvoltare economică a Indiei 
sint prevăzute și o serie de 
măsuri de apărare a naturii. în 

actualul cincinal. fonduri im
portante sint destinate infâp- 
tuirii așa-numitului proiect 
„tigru", care preconizează creș
terea numărului acestor feline 
în diferite zone ale țării. în 
acest scop. încă din 1973 au fost 
create o serie de rezervații de 
cile 300 km pătrați fiecare. în 
zonele de pădure și in alte 
zone puțin locuite. Ca urmare, 
numărul tigrilor a crescut sim
țitor. ajungind la circa trei mii. 
Noile măsuri financiare adop
tate de autorități vor asigura 
refacerea in bună măsură a a- 
cestei podoabe a naturii, distru
să in mod prădalnic în anii de 
dinaintea dobîndjrii indepen
denței țârii.

• PREVESTITORUL 
FURTUNILOR. S-a stabilit 
că meduzele simt apropierea 
furtunilor cu 10 ore inaintea de
clanșării acestora. Faptul se ex
plică prin particularitățile medu
zelor care sesizează vibrațiile de 
j-oasă frecvență insesizabile 
pentru aparatul auditiv al omu
lui. Pornind de la aceasta, co
laboratorii catedrei de biofizică 
a Universității de stat „Lomo
nosov" din Moscova au creat 
un aparat capabil să anunțe a- 
propierea furtunilor cu aproxi
mativ 12 ore inaintea declan
șării lor. indicind. totodată, și 
forța aproximativă a furtunilor 
respective.

• TOXICOMANI... 
ÎNAINTE DE NAȘTERE. 
Potrivit statisticilor publicate 
de forurile O.N.U. de la Ge- 

. neva, pericolul tot mai grav pe 
care il reprezintă in Occident 
consumul de stupefiante este 
evidențiat și de numărul mare 
de victime din rindul copiilor, 
în S.U.A., bunăoară. 4—6 la 
sută din cei circa 620 060 de 
toxicomani identificați, adică in 
jur de 30 000, n-au implinit 
virsta de 13 ani. Deosebit de 
neliniștitor este și consumul de 
droguri de către unele femei in 
timpul sarcinii, ceea ce are 
drept urmare deprinderea or
ganismului copiilor — încă 
inainte de naștere ! — cu a- 
ceste substanțe distrugătoare. 
Se apreciază că numai la New 
York sînt aduși anual pe lume 
peste 1 000 de astfel de copii : 
piinsul lor continuu, chiar și 
atunci cind sint sătui. se dato
rează do obicei „lipsei" .stupe
fiantelor pe care le-au primit, 
odată cu hrana. în faza ute
ri nă.

• SECRETUL CUREN
TULUI. Cercetat de aproape 
două sute de ani. secretul cu
rentului maritim ce-și are ori
ginea in apropierea țărmului 
estic al Australiei și se în
dreaptă spre sud, a fost, în sfir- 
șit. descoperit — anunță din 
Canberra agențiile de presă. 
După cum au arătat rezultatele 
cercetărilor intense ale oame
nilor de știință australieni, fe
nomenul se circumscrie unei 
serii de curenți circulari care 
înconjoară cel de-al cincilea 
continent in sens contrar acelor 
ceasornicului. Oceanograful J. 
Kraswell consideră elucidarea 
problemei ca un însemnat suc
ces științific, menit să faciliteze 
atit salvarea numeroaselor vase 
ce naufragiază in zonele res
pective. cit și dezvoltarea pes
cuitului.



A XXXII-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.II. sia încheiat lucrările 
România a adus o contribuție substanțială 
la buna desfășurare a lucrărilor sesiunii

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Cea de-a XXXII-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. a luat sfir- 
șit miercuri seara.

în discursul de închidere a lucră
rilor. președintele sesiunii, Lazar 
Moisov, a subliniat, intre altele, că 
pe perioada celor trei luni s-a des
fășurat o activitate fructuoasă, parti- 
cipanții dezbătind un număr record 
de probleme înscrise pe ordinea de 
zi — 1.31 — și adoptind 258 de rezo
luții, dintre care 155 prin consens, în 
domeniul extinderii cooperării econo
mice internaționale, creșterii rolului 
O.N.U. in examinarea și rezolvarea 
problemelor majore ale lumii actuale. 
El a menționat, de asemenea, că in 
cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
142 de vorbitori, printre care șapte 
șefi de stat, șase șefi de guvern și 
115 miniștri de externe.

România și-a adus și de data a- 
ceasta o contribuție esențială la buna

desfășurare a lucrărilor sesiunii, ve
nind cu inițiative constructive in pro- 
blemele-cheie înscrise pe ordinea de 
zi, inițiative care au intrunlt o largă 
adeziune, sprijinind totodată acțiu
nile pozitive ale celorlalte state mem
bre. In multe din documentele adop
tate de sesiune se regăsesc de altfel, 
intr-o formă sau alta, idei și poziții 
susținute cu consecvență de țara 
noastră, ceea ce demonstrează carac
terul lor realist, faptul că ele răs
pund cu adevărat unor cerințe esen
țiale ale vieții internaționale.

Prin rezultatele sale, sesiunea s-a 
înscris. fără indoială, ca un eveni
ment de seamă al actualității interna
ționale, important fiind acum — așa 
cum au subliniat numeroși delegați 
— ca hotăririle adoptate să fie tra
duse in viață, astfel incit Organizația 
Națiunilor Unite să răspundă cu ade
vărat marilor speranțe pe care națiu
nile le-au investit in această organi
zație.

NOI SUCCESE ALE
PATRIOȚILOR ZIMBABWE 

ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 
REGIMULUI RASIST

MAPUTO 22 (Agerpres). — Pa- 
trioții Zimbabwe, care desfășoară o 
luptă eroică pentru libertatea și in
dependența țării lor, au organizat noi 
acțiuni împotriva regimului minori
tar ilegal al lui Ian Smith. După 
cum a anunțat postul de radio Ma
puto, un detașament al Frontului 
Patriotic Zimbabwe a lansat cu suc
ces o acțiune de luptă împotriva pu
ternicei baze aeriene militare „Grand 
Reef", folosită de regimul rasist rho- 
desian ca punct de plecare pentru 
incursiuni asupra unor state afri
cane suverane vecine cu Rhodesia. 
Patrioții Zimbabwe au distrus mai 
multe avioane și temporar au scos 
din uz pista de aterizare, alte in
stalații ale aeroportului și citcva 
cazărmi. Totodată, au fost uciși 20 
de soldați ai forțelor rasiste.

Ministrul afacerilor externe al României 
primit de secretarul general 

al P. C. din Spania
MADRID 22 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe, George Ma- 
covestu, a fost-primit de Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania.

întîlnirea a prilejuit un schimb de 
mesaje de salut între secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, exprimind do
rința comună de întărire și dezvol
tare a relațiilor de solidaritate și co

laborare statornicite între cele două 
partide, care corespund intereselor 
popoarelor român și spaniol.

★
Ministrul român a fost primit, de 

asemenea, de Felipe Gonzalez, prim- 
secretar al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol. A avut loc un 
schimb de păreri în probleme politice 
de interes comun. Cu acest prilej au 
fost evocate vizita în România a 
primului secretar al P.S.M.S. și con
vorbirile purtate cu președintele 
Nicolae Ceaușescu.

la încheierea vizitei în Spania 
a ministrului afacerilor externe al României

LA SFÎRȘIT DE AN

Sesiuni ale parlamentelor
din țări socialiste

„Viitorul țărilor in curs de dezvoltare trebuie văzut 
în cadrul unei noi ordini internaționale" 

© Menținerea decalatelor între state reprezintă un pericol 
pentru pacea lumii • 400 miliarde de dolari cheltuiți pentru 
înarmare, în timp ce pe glob 500 milioane oameni suferă 

de subnutriție
CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager

pres). — în capitala Mexicului 
au început lucrările unui sim
pozion internațional in proble
mele ce privesc viitorul țărilor în 
curs dc dezvoltare. In discursul său, 
directorul general al UNESCO, Ama
dou Mahtar M’Bow, a arătat, între 
altele, că problemele lumii a treia 
au o importanță deosebită pentru 
omenire, avind in vedere că în pre
zent peste 2 miliarde și jumătate de 
oameni duc o existență precară, sub 
nivelul minim de viață cerut de so
cietatea contemporană. Viitorul lumii 
a treia, a arătat in continuare vor
bitorul, nu trebuie văzut decit în 
cadrul unei noi ordini internaționale, 
care nu va fi numai economică, ci 
va trebui să se extindă și în alte do
menii de activități. Dacă dorim 
să evităm ororile unui război, a re
levat in încheiere directorul general 
al UNESCO, trebuie ca întreaga co
munitate internațională să înțeleagă 
că nu există altă soluție decît sta
bilirea acestei noi ordini mai echi
tabile.

Președintele țăriî-gazdă. Jose Lo
pez Portillo, a arătat că Mexicul în
țelege să-și aducă plenar contribuția 
la stabilirea unei noi ordini econo
mice internaționale, la lupta pentru 
pace, pentru dezarmare și pentru 
crearea de organisme in sprijinul 
țărilor în curs de dezvoltare. El a

Președintele Argentinei 
instituțională și

BUENOS AIRES. — Președintele 
Argentinei, Jorge Rafael Videla, a a- 
nunțat intr-un discurs că guvernul 
va prezenta, anul viitor, un program 
de guvernământ și un plan de acțiu
ne politică destinat'punerii in prac
tică a măsurilor prevăzute în pro
gram. „Aceste instrumentă vor con
stitui baza dialogului cu personalități 
reprezentative ale sectoarelor și ten
dințelor ce compun națiunea argenti- 
niană, dialog ce va fi inițiat anul vii
tor" — a spus șeful statului. El a 
menționat că „reorganizarea institu
țională și politică a țării, urmărind 
desființarea practicii succedării unor

menționat că este inechitabil ca peste 
400 miliarde de dolari să fie cheltuiți 
anual de marile puteri pentru inar- 
mare, in timp ce pe glob trăiesc 
peste 500 milioane de oameni care 
suferă de subnutriție.

Pronunțindu-se, totodată. pentru 
reducerea și, în final, lichidarea de
calajelor dintre țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare, pen
tru stabilirea de relații noi, echita
bile și juste între ele, președintele 
Mexicului a subliniat necesitatea de 
punerii de eforturi susținute pentru 
atingerea acestor obiective, pentru 
consolidarea unității și solidarității 
țărilor în curs de dezvoltare.

Sean McBride, laureat al Premiu
lui Nobel pentru pace pe anul 1974, 
fost ministru de externe al Irlandei, 
a apreciat că problemele complexe 
cu care sint confruntate țările lumii 
a treia sint dificil de soluționat în 
condițiile in care statele industriali
zate alocă mari sume pentru înar- 
mare. „Armele nucleare — a spus 
el — trebuie să fie scoase în afara 
legii, iar folosirea lor să fie decla
rată o crimă împotriva umanității. 
Producția și cercetările pentru pu
nerea la punct a unor noi arme tre
buie să fie sistate. Este necesar, dc 
asemenea, să înceapă negocieri de 
dezarmare nucleară serioase, sub e- 
gida Națiunilor Unite, pe baza re
zoluțiilor existente".

despre reorganizarea 
politică a țării
guverne civile și militare la condu
cerea țării și instaurarea unei demo
crații stabile, reprezintă unul din 
obiectivele esențiale ale progrârtiului 
guvernamental. Alte obiective privesc 
angajarea forțelor armate în sistemul 
politic argentinian, „pentru a se asi
gura participarea lor la actul luării 
deciziilor și la orientarea politicii ex
terne a țării", a spus președintele.

Jorge Rafael Videla a precizat că 
pentru perioada care urmează „for
țele armate nu necesită deținerea în
tregii puteri, ci, dimpotrivă, au ne
voie de participarea tuturor la con
ducerea treburilor țării".

Plenara C.C. al P.C. 
din Grecia (interior)

ATENA 22 (Agerpres). — La Atena 
a avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Grecia (interior), in cadrul căreia au 
fost făcute aprecieri privind rezulta
tele alegerilor parlamentare și au 
fost stabilite direcțiile principale ale 
activității partidului în perioada ur
mătoare. Plenara a subliniat nece
sitatea unei activități tot mai in
tense în rindul maselor.

A fost adoptată o hotărîre privind 
crearea unei comisii care să elabo
reze tezele Congresului partidului, 
convocat pentru aprilie 1978. Tezele 
vor fi publicate și prezentate spre 
dezbatere publică.

Convorbirile 
premierului britanic 
în Irlanda de Nord

LONDRA. — Primul ministru al 
Marii Britanii, James Callaghan, a 
efectuat, miercuri, o vizită in Ir
landa de Nord, provincie britanică in 
care, după cum se știe, in ultimii 
șapte ani, au avut loc numeroase 
incidente provocate de organizațiile 
extremiste protestante și catolice,

în cadrul unei intilniri cu func
ționarii din serviciile publice, pre
mierul britanic a arătat că in ulti
ma perioadă atmosfera din Ulster s-a 
îmbunătățit considerabil. „Atentatele 
fratricide s-au redus sensibil, iar nu
mărul victimelor din rindul civililor 
s-a diminuat cu peste 70 la sută" — 
a spus el. James Callaghan a arătat 
că populația pașnică din Ulster tre
buie să decidă singură asupra vii
torului provinciei, acționînd pentru 
încetarea definitivă a actelor de vio
lență.

Primul ministru al Marii Britanii 
ă declarat că soluționarea probleme
lor presupune și cooberarea dintre 
partidele politice din provincie. Pre
mierul a tăcut un apel către toate 
formațiunile politice nord-irlandeze 
să participe la convorbirile inițiate 
de secretarul de stat pentru Irlanda 
de Nord. Roy Mason.★

în mai multe hoteluri din Irlan
da de Nord au avut loc. miercuri sea
ra, explozii care au provocat pagube 
materiale. Aceste noi incidente, pro
duse imediat după încheierea vizitei 
in provincie a primului ministru bri
tanic, marchează reînnoirea unei 
campanii de acțiuni teroriste, apre
ciază agenția France Presse.

după Încheierea primei părți a reuniunii de la belgrad

Un deziderat larg împărtășit: concentrarea 
eforturilor spre elaborarea unui document 

final cit mai concret și eficient

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Spaniei, Marcelino Oreja 
Aguirre, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a efectuat o vi
zită oficială în Spania între 20 și 22 
decembrie 1977. Ministrul afacerilor 
externe român a fost primit de Ma
iestatea Sa regele Spaniei, Juan Car
los I. de președintele guvernului, 
Adolfo Suarez Gonzalez, și de pre
ședintele Cortesurilor, Antonio Her
nandez Gil.

Ministrul afacerilor externe român 
a transmis președintelui guvernului 
spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez, din 
partea primului ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, invitația de a face 
o vizită oficială în România. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd a fi stabilită pe cale 
diplomatică.

Convorbirile dintre cei doi miniș
tri de externe s-au desfășurat într-o 
atmosferă amicală și cordială. Ei 
și-au exprimat satisfacția pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice în
tre cele două țări, ceea ce deschide 
o nouă etapă de colaborare fruc
tuoasă între România și Spania.

Cele două părți au constatat cu sa
tisfacție că acordurile în vigoare in
tre România și Spania se aplică cu 
succes ; ele au hotărît să accelereze 
negocierea și încheierea unui acord 
privind evitarea dublei impuneri și 
a unui acord cultural. în același 
timp, cele două părți și-au manifes
tat interesul pentru lărgirea cadrului 
juridic necesar bunei dezvoltări a 
relațiilor bilaterale prin elaborarea 
acordurilor privind transporturile 
maritime, terestre și aeriene, coope
rarea științifică și tehnică, coope
rarea în domeniul turismului.

în ce privește ansamblul relațiilor 
economice bilaterale, cei doi miniștri 
și-au exprimat satisfacția față dc re
zultatele recentei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-spaniole, la care s-a 
hotărit promovarea și creșterea 
schimburilor comerciale între cele 
două țări, în așa fel incit volumul 
acestora să se dubleze in 1978 față 
de 1977. acordîndu-și facilități reci
proce. Ei și-au exprimat satisfacția 
față de recenta semnare a conven
ției de cooperare științifică și teh
nică în domeniul agriculturii, pre
cum și sprijinul lor pentru contrac
tele în curs de negociere privind 
realizarea unor proiecte industriale 
de către fiecare din cele două țări pe 
teritoriu! celeilalte.

Cei doi miniștri s-au pronunțat în 
favoarea dezvoltării schimburilor in 
domeniul _ culturii și învățămintului, 
domeniu in care cele două popoare 
se simt legate prin vechi tradiții ba
zate pe înrudirea de limbă și de ci
vilizație.

Cei doi miniștri de externe au pro
cedat la un schimb de vederi asupra 
unor probleme internaționale actua
le. constatînd existența a numeroase 
puncte de vedere comune.

Ministrul Marcelino Oreja a expli
cat colegului său. ministrul de ex
terne român, obiectivele primordiale 
ale politicii externe a Spaniei defi
nite intr-un triplu efort : favoriza
rea destinderii și dezarmării ; res
pectarea drepturilor omului și a li
bertăților fundamentale ; definirea 
unei noi ordini economice interna
ționale juste și echitabile.

Subliniind importanța continuării 
procesului inițiat de Conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, cele două părți au apreciat po
zitiv activitatea depusă pină in pre
zent la reuniunea de la Belgrad, in

cadrul căreia delegațiile României și 
Spaniei au colaborat activ. Ele au 
reafirmat necesitatea edificării secu
rității și cooperării in Europa, pe 
baze noi, cu participarea tuturor sta
telor, pe bază de egalitate. A fost 
exprimată hotărîrea celor două părți 
de a depune eforturi pentru ca reu
niunea să adopte măsuri menite să 
stimuleze aplicarea integrală și dina
mică a Actului final de Ia Helsinki, 
care constituie un tot unitar.

S-a relevat, de asemenea, necesi
tatea realizării de zone de înțele
gere și bună vecinătate, ca parte 
integrantă a procesului de edificare 
a securității și cooperării în Europa. 
Cei doi miniștri au subliniat impor
tanța eforturilor vizînd transforma
rea regiunilor balcanică și medite
raneană în zone ale păcii și cola
borării.

Ambele părți și-au exprimat îngri
jorarea față de cursa înarmărilor și 
s-au pronunțat în favoarea atît a 
adoptării de măsuri imediate și con
crete de încetare a cursei înarmări
lor, cît și a oricăror acțiuni de na
tură să conducă la dezarmare efec
tivă și, în primul rind, la dezarmare 
nucleară, sub un control internațio
nal eficace.

Cei doi miniștri au evidențiat ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea pe căi pașnice, 
prin tratative directe și cu partici
parea tuturor părților implicate, a si
tuațiilor conflictuale care amenință 
pacea in Orientul Mijlociu, Cipru, 
in alte zone ale lumii.

în timpul convorbirilor s-a subli
niat preocuparea față de accentua
rea decalajelor dintre țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare, 
dintre țările sărace și cele bogate. 
Cei doi miniștri au subliniat urgența 
cu care se impune să se acționeze 
pentru lichidarea marilor decalaje 
dintre state, a fenomenului subdez
voltării, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, e- 
chitabile și juste, care să asigure 
condiții pentru progresul mai rapid 
al țărilor rămase in urmă. în acest 
sens, ei au apreciat pozitiv concen
trarea dezbaterilor și negocierilor a- 
supra problemelor noii ordini econo
mice la O.N.U.. cu participarea pe 
bază de egalitate a tuturor statelor 
și și-au exprimat hotărîrea de p-și 
aduce contribuția la aceste negocieri.

Considerind că Organizația Națiu
nilor Unite reprezintă cadrul cel rhai 
corespunzător, pentru examinarea si 
soluționarea problemelor majore cu 
care este confruntată umanitatea, cu 
participarea efectivă a tuturor sta
telor, cele două părți s-au pronunțat 
pentru întărirea continuă a rolului 
O.N.U., pentru perfecționarea și de
mocratizarea activității ei. pentru a- 
daptarea organizației și a Cartei la 
realitățile lumii contemporane.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au examinat și alte chestiuni 
de, interes comun și au subliniat im
portanța și utilitatea schimbului de 
vizite ale reprezentanților celor două 
țări la diferite niveluri. Ei au conve
nit să organizeze consultări perio
dice între cele două ministere ale a- 
facerilor externe.

Cele două părți au fost de acord 
în a aprecia că vizita in Spania a 
ministrului afacerilor externe al Ro
mâniei contribuie la dezvoltarea prie
teniei și cooperării între cele două 
țări.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a invitat 
pc ministrul afacerilor externe al 
Spaniei să efectueze o vizită oficială 
în România. Această invitație a fost 
acceptată cu plăcere.

R. P. Bulgaria
SOFIA 22 (Agerpres). — Luînd cu- 

vintul în cadrul sesiunii Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri, a relevat succesele dobîn- 
dite de economia bulgară în acest an. 
Prevederile fundamentale pe 1978 co
respund sarcinilor celui de-al șapte
lea plan cincinal și orientărilor pri
vind ridicarea eficientei și calității, a 
continuat vorbitorul, menționînd — 
după cum relatează agenția B.T.A. — 
că planul pe anul viitor este un plan 
încordat, dar realist, creșterea cu 6,8 
la sută a venitului național fiind pe 
deplin realizabilă. El s-a referit la in
troducerea unor forme moderne de 
organizare a muncii, științific funda
mentate, în domeniul cheltuielilor de 
muncă, precum și la reducerea chel
tuielilor materiale în producție.

Stanko Todorov a arătat apoi că 
atît in elaborarea planului cincinal, 
cît și a planului pe 1978. C.C. al 
P.C.B. și guvernul s-au călăuzit după 
hotărîrea celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.B. privind îmbinarea dezvol
tării accelerate a economiei cu ridi
carea neabătută a bunăstării po
porului. Ritmul de creștere econo
mică prevăzut creează posibilități 
pentru sporirea cu 3,6 la sută a veni
turilor reale ale populației. Vorbito
rul a menționat, de asemenea, im
portanța îmbunătățirii comerțului și 
îndeplinirii hotăririi privind asigu
rarea prin forțe proprii a localităților 
cu produse alimentare.

Sesiunea a adoptat planul de stat 
pe anul 1978 și bugetul pe anul viitor.

R. D. Germană
BERLIN 22 (Agerpres). — Camera 

Populară a Republicii Democrate 
Germane, care și-a desfășurat lucră
rile la Berlin, a aprobat legea pri
vind planul de dezvoltare a econo
miei naționale a R.D.G. și legea pri
vind bugetul de stat pe anul 1978.

Luind cuvîntul in cadrul sesiunii, 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, a prezentat planul eco
nomiei naționale pe anul 1978. Ară- 
tind că pină în momentul de față 
se poate face un bilanț pozitiv al 
Îndeplinirii hotăririlor celui de-al 
IX-lea Congres al P.S.U.G., Willi 
Stoph a precizat că, de la începutul 
anului și pînă la sfîrșitul lunii no
iembrie. producția industrială in în
treprinderile ministerelor industriale 
a crescut cu 5,3 la sută față de 
aceeași perioadă a anului 1976, iar 
productivitatea muncii cu 4.9 la sută.

Și în anul 1978 vom continua a-' 
ceastă evoluție, care corespunde in-r 
tereselor poporului nostru — a de
clarat Willi Stoph. Se prevede o 
creștere a venitului național de 5.2 
la sută și o sporire a producției in
dustriale de 5,7 la sută.

R. P. Mongolă
ULAN BATOR 22 (Agerpres). — 

La Ulan Bator s-au desfășurat lu
crările sesiunii Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole. Deputății au 
dezbătut și aprobat proiectul planu
lui de dezvoltare social-economică a 
țării și proiectul bugetului de stat 
pe 1978.

Scăderea producției de oțel 
în țările Pieței comune și Japonia

BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
Producția de oțel brut a statelor 
membre ale Pieței comune a scăzut 
în noiembrie 1977 cu 7 la sută, de la 
11 191000 tone la 10 406 000 tone, 
comparativ cu aceeași lună a anului 
precedent — a anunțat Institutul in
ternațional al fontei și oțelului.

între statele industrializate occi
dentale, cea mai importantă reducere 
o înregistrează Japonia — unul din 
marii producători mondiali de oțel, 
în perioada respectivă, producția ni
ponă a scăzut cu 12,9 Ia sută.

Farsa bantustanizării
Săptămînalul „Time“ despre încercările regimului 
de la Pretoria de a perpetua politica de apartheid

In ciuda protestelor opiniei publice internaționale, guvernul Repu
blicii Sud-Africane continuă politica de așa-zisă bantustanizare, după 
Transkei venind rindul proclamării „independenței" altui bantustan — 
Bophuthatswana. lată ce scrie in legătură cu acest nou act de impos
tură politică săptămînalul american „TIME".

La Mmabatho, capitală ad-hoc a 
unui stat ad-hoc, drapelul sud-afri- 
can este coborit, lăsînd locul unuia 
albastru cu o dungă portocalie si 
un cap de leopard. Dansuri tradi
ționale, salve de tun sint menite a 
marca ivirea unui nou stat „inde
pendent". Dincolo de acest decor 
insă, nașterea „noii republici" nu 
a fost însoțită de acel gen de eu
forie generat de proclamarea unei 
independențe autentice. Al doilea 
din șirul celor două bantustane 
sud-africane care au fost declarate 
independente, Bophuthatswana nu 
i.ste recunoscut de nici un stat al 
lumii, cu excepția Africii de Sud 
și a celuilalt bantustan, Transkei, 
„independent" de un an. Creării 
Pophuthatswanei nu i s-a opus 
doar marea majoritate a populației 
Africii de Sud, locuitori a căror 
piele este neagră, ci și opinia pu
blică din întreaga lume. Secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a declarat că „deplinge crearea 
unui nou bantustan așa-zis inde
pendent. parte integrantă a discre
ditatei politici de apartheid".

Crearea acestor state „indepen
dente" constituie un element de 
bază a) planului pe termen lung 
inițiat de guvernul de la Pretoria 
in scopul salvării colonilor albi. Po
litica „dezvoltării separate" prevede 
repartizarea celor 18,6 milioane de 
negri și 4,3 milioane de albi in 10 
state — 9 pentru negri, unul pen
tru albi. Numai că statul albilor ar 
urma să cuprindă 87 la sută din 
teritoriul Africii de Sud, inclusiv 
toate cele 17 orașe mari 1

Primul bantustan „independent", 
Transkei, avea cel puțin avantajul

de-a ocupa un teritoriu unitar, cu 
ieșire la Oceanul Indian și un port. 
Spre deosebire de acesta, Bophu
thatswana este alcătuit din 7 pe
tice izolate de pămint. risipite 
între nord-vestul ținutului Trans
vaal și provincia Orange, de-a lun
gul unei distante de 800 km. Popu
lația sa de 2.5 milioane locuitori in
clude membri a 76 grupuri etnice, 
in majoritate populație „tswana", ce 
Irăia odinioară in grupuri compac
te. Astăzi însă, mai bine de jumă
tate trăiește și lucrează in afara a- 
cestui teritoriu.

Pentru o perioadă de timp inde
finită. noul „stat" va fi totalmente 
dependent din punct de vedere fi
nanciar de Pretoria, care va mai 
gira și departamentul apărării și ăl 
politicii externe. Noul bantustan 
dispune de un considerabil poten
tial economic : in prezent el asi
gură două treimi din platina nece
sară lumii occidentale ; este, de 
asemenea, bogat in azbest, granit, 
vanadiu, crom și mangan. Numai că 
toate aceste bogății aparțin albilor. 
Negrilor le rămine agricultura, 
practicată pe parcele reduse, doar 
10 la sută din suprafața totală a 
bantustanului fiind arabilă. Sectoa
rele sănătății și învățămintului sînt 
ca și inexistente. întregul teritoriu 
nu dispune de mai mult de 20 de 
medici. Cit de independent este 
„primul ministru" Lucas Mangope -> 
reiese din primul său act politic, 
respectiv hotărîrea de a nu permite 
ca teritoriul bantustanului să de
vină leagăn sau refugiu al militan- 
ților de culoare — fapt ce i-a și 
atras, instantaneu, epitetul de ma
rionetă a Pretoriei.

■ ■■■■■■■■■■■■
Lucrările reuniunii de la Belgrad a reprezentanților statelor parti

cipante la Conferința pentru securitate și cooperare in. Europa, inaugu
rate la 4 octombrie, au intrat, incepind de ieri, intr-o pauză de peste 
trei săptămini. După cum se știe, hotăririle intilnirli pregătitoare din 
vara acestui an prevăd ca, in cazul in care pînă la 22 decembrie ne
gocierile nu vor fi încheiate, lucrările să se întrerupă și să fie reluate 
la jumătatea lunii ianuarie 1978, urmind să se mai prelungească pînă la 
15 februarie, timp in care să fie redactat și aprobat documentul final 
și să se ajungă la un consens in legătură cu locul și data viitoarei re
uniuni similare celei de la Belgrad.

în cele 11 săptămini de activitate, 
lucrările reuniunii — desfășurate 
atit in ședințe plenare, cit și in ca
drul celor cinci organe subsidiare de 
lucru — au vizat, pe de o parte, 
efectuarea unui detaliat schimb de 
vederi asupra evoluțiilor din ultimii 
ani de pe continent, iar pe de altă 
parte, prezentarea de propuneri, idei 
și sugestji în legătură cu modalită
țile de impulsionare a aplicării in ' 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki, semnat in 1975 de șefii 
de stat și de guvern ai țărilor par
ticipante.

Din dezbaterile desfășurate pînă 
acum se poate aprecia că, in ciuda 
unor încercări de a abate atenția de 
la problemele esențiale ale securi
tății și cooperării în Europa, in an
samblu s-a desfășurat o activitate 
pozitivă, o conlucrare constructivă, 
concretizată intr-un număr de aproa
pe 109 de propuneri destinate să 
ducă la dinamizarea procesului de 
edificare a securității europene. 
Multitudinea de idei avansate in 
cursul dezbaterilor demonstrează 
preocuparea statelor participante 
față de continuarea procesului mul
tilateral început de Conferința ge- 
neral-europeană.

Printre numeroasele propuneri a- 
flate pe masa de lucru a reuniunii 
se numără și cele prezentate de de
legația României, care au in vedere 
domenii de o importanță vitală pen
tru cauza securității și cooperării pe 
continent. Astfel, țara noastră a pre
zentat, sub formă de documente de 
lucru, nouă propuneri, care se refe
ră la principalele capitole ale Actu
lui final : aspectele militare ale

securității ; cooperarea în domeniul 
economiei, științei și tehnicii ; edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale ; cooperarea pe plan
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cultural-artistic : cooperarea în do
meniul educației tineretului ; acțiu
nile vizind continuitatea, in forme 
organizate, a procesului de edificare 
a securității pe continent prin orga
nizarea de. noi reuniuni multilatera
le : crearea de grupe de experți în 
probleme de interes comun. Propu
nerile țării noastre s-au bucurat de 
o largă apreciere din partea unui 
mare număr de delegații, care au 
sugerat ca ele să fie reținute și in
cluse in documentul final.

Cu patru zile în urmă, plenara a 
fost informată despre activitatea 
desfășurată de cele cinci organe sub
sidiare de lucru, ceea ce a constituit, 
de fapt. încheierea activității de e- 
valuare a aplicării dispozițiilor Ac
tului final și a dezbaterilor generale 
asupra propunerilor prezentate, tre- 
cîndu-se apoi la examinarea detali
ată a tuturor propunerilor și sinte
tizarea lor în documentul final. în 
vederea elaborării documentului fi
nal s-au creat cinci grupe de redac
tare, ce urmează să convină asupra 
părților din document referitoare la 
principalele capitole ale Actului fi
nal, cum sint : aspectele politice, ju
ridice și militare ale securității ; co
operarea în domeniul economiei, ști
inței și tehnicii ; cooperarea in sfe

ra culturii și educației : cooperarea 
în zona Mării Mediterane și, în sfir- 
șit, asigurarea continuității activită
ții multilaterale dedicate înfăptuirii 
securității europene.

Este unanim recunoscut că. aceasta 
va constitui etapa cea mai impor
tantă, decisivă, a lucrărilor reuniu
nii, rezultatele ei urmind să fie con
cretizate in hotărîri și măsuri prac
tice. Fără îndoială, este o sarcină 
complexă, de mare răspundere, care 
necesită eforturi susținute. voință 
politică din partea tuturor delegați- 
ilor participante. Opinia predomi
nantă in legătură cu activitatea ce 
urmează să se desfășoare după a- 
ceastă pauză este aceea că acum se 
impune ca o necesitate stringentă să 
se dea dovadă dc spirit constructiv, 
pentru ca întreaga atenție să fie 
concentrată asupra aspectelor princi
pale ale securității și cooperării in 
Europa. Numai astfel se va putea 
ajunge la rezultate concrete, care să 
întrunească acordul tuturor statelor 
participante și, in același timp, să 
vină in întimpinarea speranțelor pe 
care le nutresc toate popoarele de 
pe continent. Iată de ce este de do
rit in cel mai inalt grad, așa cum se 
apreciază aci, la Centrul „Sava" din 
Belgrad, locul de desfășurare a reu
niunii, ca pauza pînă la 17 ianuarie 
1978 să fie folosită de toate statele 
participante pentru a medita la po
sibilitățile de a imprima documentu
lui final un conținut cit mai concret, 
eficient, astfel ca reuniunea să im
pulsioneze realmente procesul edifi
cării securității europene. Numai 
prin elaborarea unui document clar 
și angajant, cuprinzînd măsuri con
crete, menite să stimuleze procesul 
de destindere in Europa, reuniunea 
de la Belgrad va putea marca o e- 
tapă cu adevărat semnificativă pe 
calea înfăptuirii dezideratului vital 
al popoarelor continentului de a trăi 
în pace și securitate, de a coopera 
multilateral, pentru progresul și bu
năstarea tuturor.

S. MORCOVESCU

agențiile de presă transmit:
Convorbiri laoțiano-kam- 

puchiene. Delesai>a de partid șî 
de stat laoțiană, condusă de Sufanu- 
vong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, președintele R. D. P. 
Laos, președintele Adunării Populare 
Supreme, și-a incheiat vizita oficială 
de prietenie in Kampuchia Demo
crată. în cursul vizitei, delegația 
laoțiană a purtat convorbiri cu Khieu 
Samphan, președintele Prezidiului de 
Stat, și cu alți conducători kampu- 
chieni.

Plenara C.C. al FRELIMO. 
în capitala Mozambicului s-au des
chis lucrările plenarei C.C. al 
FRELIMO. Plenara dezbate proble
me politico-sociale și economice, 
precum și rezultatele primelor ale
geri din Mozambicul independent. 
Sint dezbătute, de asemenea, pro
bleme ale creșterii rolului partidului 
în construcția economică și de stai, 
în cadrul plenarei a luat cuvîntul 
președintele FRELIMO. președintele 
Republicii Populare Mozambic, Sa
mora Machel.

Noua ordine internațio
nală implică și o nouă or
dine informațională - a de 
clarat Tapio Varis, președintele Co
misiei pentru o nouă ordine inter
națională care a funcționat în cadrul 
Conferinței generale a Asociației in
ternaționale pentru cercetarea pro
blemelor păcii (I.P.R.A.), desfășurată 
recent la Oaxtepec. in Mexic. El a 
arătat că este necesară depășirea ac
tualei etape în care monopolul in
formațiilor internaționale este deți
nut in mare parte de agenții trans
naționale, ce servesc interese străine 
cauzei țărilor în curs de dezvoltare.

BERLIN. — La muzeul ,.Bode“ 
din Berlin s-a deschis o ex
poziție de artă veche româ
nească, in cadrul căreia sint 
prezentate peste o sută de ex
ponate de o deosebită valoare 
istorică și cultural-artistică, da
tină din secolele XI—XVIII.

La vernisaj au participat Horst 
Griinert, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Klaus Kop- 
cke, adjunct al ministrului cul
turii, precum și alți reprezen
tanți ai vieții politice și cultu- 
ral-artistice din R.D.G.. mem
bri ai corpului diplomatic, zia
riști etc-

BRUXELLES. — Centrul cul
tural românesc de pe lingă Uni
versitatea catolică din Louvain- 
la-Neuve a organizat o seară 
muzicală la care și-a dat con
cursul formația de muzică 
populară Constantin Gheorghe, 
aflată in Belgia.

turilor de petrol ale S.U.A. și creș
terii exporturilor americane de pro
duse agricole, avind ca scop prin
cipal ameliorarea poziției monedei 
americane pe piețele de schimb in
ternaționale. Președintele a arătat că 
dificultățile din economia americană 
„au contribuit la perturbări la unele 
burse", adăugind că Administrația 
„are responsabilitatea de a proteja 
integritatea dolarului".

Sărbătoarea națională a
Spaniei se stabilește in ziua de 24
iunie, ziua de naștere a regelui Juan 
Carlos — prevede un decret regal 
aprobat la 21 decembrie de Consiliul 
de Miniștri. Ca urmare — transmite 
agenția France Presse — ziua de 18 
iulie, data declanșării rebeliunii 
franchiste impotriva guvernului re
publican in 1936, nu va mai fi cele
brată in Spania ca sărbătoare na
țională. Pe de altă parte, ziua de 
1 mai. omagiată pînă acum ca ziua 
Sfîntului Iosif, se va numi „Sărbă
toarea muncii".

Delegație de femei ame
ricane în Vietnam. ° dele-a- 
ție a reprezentantelor unor organizații 
progresiste de femei din S.U.A. a 
făcut o vizită în R.S. Vietnam, la 
invitația Uniunii femeilor vietna
meze. Delegația a avut intilniri cu 
conducătoarele uniunii, cu reprezen
tanți ai Frontului Patriei și a vizitat 
o serie de întreprinderi și școli.

în urma deteriorării sen
sibile a cursului dolarului 
în raport cu principalele devize oc
cidentale, președintele Jimmy Car
ter a anunțat. unele măsuri pe ter
men scurt destinate reducerii impor

Partidul Laburist din Aus
tralia, aflat în opoziție, l-a de
semnat joi pe Bill Hayden în funcția 
de lider al său, în locul lui Gough 
Whitlam, care, ca urmare a în
frângerii laburiștilor în alegerile de 
la 10 decembrie, nu și-a mai pre
zentat candidatura.

Moțiune de cenzură in
trodusă în parlamentul 
tUrC. Particiul Republican al Poporu
lui din Turcia, care se află în opo
ziție, a depus joi în parlament o mo
țiune de cenzură împotriva guver
nului. Votul în parlament în legătură 
cu moțiunea P.R.P. va interveni săp-

tămîna viitoare. După cum relevă 
agenția France Presse, opoziția re
proșează guvernului de coaliție, con
dus de primul ministru Suleyman 
Demirel, tergiversarea soluționării 
unor probleme, în special de natură 
economică, cu care este confruntată 
Turcia.

Numeroase avioane mili
tare americane cu defec
țiuni. Comandamentul forțelor ae
riene americane a anunțat hotărîrea 
de a suspenda zborurile majorității 
avioanelor de vînătoare „F-lll" și ale 
bombardierelor „FB-111", ca urmare 
a detectării unor avarii la reactoarele 
lor. In cursul verificărilor/ tehnice au 
fost depistate, astfel, defecțiuni la un 
număr de 1 168 reactoare, 400 avioa
ne fiind imobilizate la sol. Avioanele 
„F-lll" și „FB-111" au făcut obiectul 
a numeroase critici din partea unor 
membri ai Congresului american, atit 
pentru costul lor ridicat (intre 16 și 
19 milioane de dolari un aparat), cît 
și în legătură cu problemele tehnice 
apărute de la intrarea lor în dotarea 
forțelor aeriene.

India nu va proceda la 
fabricarea de arme miclea- 
yg și nici nu va mai face experiențe 
de genul celei efectuate in mai 1974. 
a declarat primul ministru al Indiei, 
Morarji Desai. Cercetările pentru fo
losirea în scopuri pașnice a energiei 
nucleare pot continua fără să fie 
nevoie de explozia vreunui dispozitiv 
nuclear, a spus Desai.

Amnistie partidă în Bo
livia. Guvernul bolivian a decretat 
o amnistie parțială, de care benefi
ciază 19 deținuți politici și 304 exi
lați — transmite agenția France 
Presse. O listă de 348 de persoane, 
apreciate ca „elemente extremiste" și 
care, ca atare, nu vor putea reveni 
in țară, a fost, de asemenea, dată 
publicității în capitala Boliviel.
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