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Pînă la sfîrșitul anului, un obiectiv al fiecărei zile,

o sarcină de onoare a fiecărui colectiv de muncă

PRODUCȚIA FIZICA
realizată integral

la toate sortimentele
Ne mai despart aproape trei săptă- mîni de sfîrșitul celui de-al an al cincinalului, an în care țările stabilite de Conferința nală a partidului și măsurile tate de plenara C.C. al P.C.R. din martie cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar au stimulat puternic eforturile și ocupările tuturor colectivelor de oameni ai muncii, producției fizice rioare de Ca urmare, a trecut din _____  ___unități industriale au realizat și livrat suplimentar economiei naționale importante cantități de produse. Este vorba de produse de o importanță deosebită : otel aliat, laminate grele și țagle pentru țevi și forjă, aluminiu primar și aliaje din aluminiu, aparataj electric de joasă tensiune, mijloace de automatizare, aparate de măsură și control electrotehnice și electronice, produse ale industriei de mecanică fină și optică, strunguri, instalații de forat sonde de țiței și gaze, fibre polinitrilacrilice, lacuri și vopsele, medicamente, țesături din fire de mătase, furnire estetice, mașini electrice de spălat rufe s.a.
0 cerință economică fun 

damentală.Indlscutabil, succesele dobindite pe tot cuprinsul tării dovedesc realismul planurilor noastre, hotărîrea cu care acționează clasa muncitoare. întregul nostru popor, strîns unit In jurul partidului, al secretarului său general, pentru realizarea planului cincinal și a programului suplimentar de dezvoltare eco- nomico-socială a țării. Din analiza rezultatelor obținute pînă acum se desprinde ins_ă concluzia că. în multe întreprinderi, una din sarcinile esențiale in zilele ce au mai rămas pină la sfîrșitul anului este de a se depune eforturi maxime pentru realizarea integrală a planului la producția fizică, la fiecare sortiment. Aceasta este o cerință economică fundamentală. subliniată în repetate rînduri de conducerea partidului. Trebuie să se Înțeleagă pretutindeni că. în mecanismul echilibrat al economiei noastre, fiecare sortiment are o destinație precisă, stabilită pe baza unor criterii științifice de evaluare atît a necesităților, cit și a posibilităților. Oricit de mari ar fi producțiile suplimentare obținute la diferite sortimente într-o întreprindere sau alta, într-o ramură sau alta, ele nu vor putea să tină locui, să compenseze nerealizările, restantele la alte sortimente. Cu atît mai mult cu cit restanțele care s-au semnalat In acest

treilea orien- Natio- adop-
pentru realizarea in condiții supe- eficiență și calitate, în răstimpul care acest an, numeroase

an se referă la produse de mare utilitate pentru economia națională, cum sînt : utilaje tehnologice, motoare eu ardere internă, tractoare, produse ale industriei metalurgice, autoutilitare, poduri rulante electrice. îngrășăminte chimice, ciment.Interesele dezvoltării economiei naționale cer ca în fiecare întreprindere, in fiecare ramură să se realizeze întreaga producție fizică — în structura sortimentală și calitativă prevăzută in plan și rezultată din contractele încheiate cu beneficiarii interni și partenerii externi. Producția valorică. chiar și producția netă, fără îndeplinirea producției fizice la toate sortimentele, nu sînt suficiente ; șl aceasta întrucît orice nerealizare a producției sau altul, generează producție, normală a activității economice. Tocmai de aceea. In perioada care a rămas din acest an, conducerile întreprinderilor, centralelor și ministerelor, organele și organizațiile de partid tre-

buie să acționeze cu fermitate, prin măsuri hotărîte. pentru recuperarea tuturor restanțelor. în așa fel ca prevederile planului pe acest an. inclusiv angajamentele de suplimentare a producției, să fie realizate integral, la fiecare sortiment în parte. în strîn- să concordantă cu nevoile economiei naționale.
Mecanismul productiv sâ 

funcționeze cu precizie de 
ceasornic. Realizarea exemplară, la toate sortimentele, a planului producției fizice impune în aceste zile, în toate întreprinderile, o riguroasă organizare internă, ordine și disciplină in fiecare compartiment, la fiecare loc de muncă, funcționarea cu precizie de ceasornic a întregului mecanism productiv. Punctul forte al acțiunilor pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan la producția fizică. pentru lichidarea restantelor trebuie să se situeze, așadar. în inte-
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Orientale a UruguayuluiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 12 decembrie, pe Juan Ansa Bordagaray, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Orientala a Uruguayului în Republica Socialistă România. (Continuare în pagina a V-a).
Semne ale hărniciei pe harta patriei

Industria județului Dîmbovița a realizat
■ ■planul pe primii trei ani ai cincinaluluiColectivele de oameni ai muncii din industria județului Dîmbovița au realizat sarcinile de plan stabilite pentru primii trei ani ai actualului cincinal în ziua de 12 decembrie. în avansul de 19 zile creat, industria acestui județ va putea realiza o producție suplimentară în valoare de 800 milioane lei, materializată in 460 strunguri, cu diametrul de peste 600 mm. 40 mii tone cărbune, 75 000 tone ciment, 6 milioane mp țesături din bumbac și tip bumbac, aparataj electric de joasă tensiune în valoare de 330 milioane lei, mobilă din lemn și alte produse.în telegrama transmisă cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pre-

ședințele republicii. Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. subliniază : Strîns uniți in jurul partidului, al conducerii sale, urmînd neabătut înaltul exemplu de muncă și viață comunistă, de dăruire și pasiune revoluționară, ce ni-1 oferiți zi de zi, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toți oamenii muncii din județul Dîmbovița. în frunte cu comuniștii, vor acționa cu fermitate pentru înfăptuirea exemplară a planului de stat, la toți indicatorii, în vederea creșterii eficienței întregii activități economice, pentru îndeplinirea întocmai a hotărîrilor ' - -XI-lea și partidului. adoptate de Congresul al Conferința Națională ale
★

IMPORTANTE DEPĂȘIRI 
ALE PLANULUI. Colectivele de muncitori și cadre tehnice din marile unități constructoare de mașini din tară au realizat, de la începutul anului. peste prevederi, mașini, utilaje și instalații industriale, precum si produse electrotehnice si electronice, a căror valoare trece de 800 milioane lei.Preocupări intense au fost manifestate in această perioadă pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor planului producției fizice. Ca urmare, pînă la această dată au fost realizate suplimentar opt instalații de foraj petrolier. 78 mașini-unelte cu copiandă program si afișaj de cote și 335 strunguri de si peste 600 mm. 396 auto-

*basculante _______autotractoare, șapte excavatoare, 444 autoturisme „Dacia 1300“ etc. De asemenea, întreprinderile subramurii e- lectrotehnice au înregistrat un important plus de producție fizică, concretizat în : aparataj de înaltă tensiune în valoare de 141 milioane lei. mijloace de automatizare electronice ș.a.

diesel, 323 autocamioane și

prevăzute a fi puse în funcțiune In cadrul întreprinderilor de tractoare și de autocamioane au fost predate înainte de termen. Feroviarii întreprinderii construcții căi ferate au predat în acest an 75 de obiective,- îndeplinind planul anual înainte de termen.
TINERII ÎN SPRIJINUL CON

STRUCTORILOR DE LOCUIN
ȚE. Peste 5 000 de tineri din întreprinderi si instituții, scoli generale si licee au fost prezenti în ultimele săp- tămîni pe șantierele construcțiilor de locuințe din cartierele Crina si Unirii din municipiul Buzău si în zonele Pod și Costieni din Rîmnicu Sărat, grăbind finalizarea apartamentelor destinate oamenilor muncii. Mobilizați da organizațiile U.T.C.. constituiti în echipe, tinerii participă, alături de constructori, la realizarea căminelor pentru nefamilisti. de pe, lingă întreprinderile de contactoare. ..Metalurgica". de utilaj tehnologic si întreprinderea județeană de construcții- montaj. (Mihai Bâzu).

ECONOMII DE METAL I-a întreprinderea mecanică Suceava s-au obținut in acest an realizări notabile în domeniul creșterii gradului de complexitate a mașinilor fabricate, îmbunătățirea caracteristicilor

(Continuare în pag. a Il-a) (PAGINA A 111-Al

planificate Intr-un sector la un sortiment sau altul dereglări în procesul de greutăți in desfășurarea

pre-
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Ploiești
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și-a sporit în acest an universitar 
spații pentru studiu și practica puse 
studenților

Institutul de petrol și gaze 
zestrea materials. în fotografie: noile 

la dispoziția

în dialogul întrecerii cu Midia-Năvodari, Borzeștiul 
dă astăzi o replică excelentă : VOM PUNE ÎN FUNC
ȚIUNE PRIMELE CAPACITĂȚI CU ZECE ZILE 

ÎNAINTE DE TERMEN !

La cheiul de armare al Șantierului naval Constanța se monteazâ ultimele Instalații la cel de-al doilea petrolier de 150 000 tdw, cu numele-slmbol „Unirea". 
Timpul de execuție în doc a noului petrolier a fost

RUBRICILE NOASTRE : Viața de partid ; Cro
nica filmului j Din țările socialiste; Faptul 

divers ; Sport; De pretutindeni

redus, față de prima navă de același tip, cu douâ luni
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IPrin tint știe ce miracol geologic explicat numai 

legile fizicii, in adincul Carpaților maramureșeni,
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d« pe 
firul tncremenitelor filoane din subteran, In lăcașurile 
zăcămintelor de minereuri ascunse in piatra seacă, in 
întunericul și In tăcerea veșniciilor nasc „flori de 
mină" — cristale multicolore tăinuind In ele o stranie 
lumină minerală pe care, tind sint scoase la suprafață, 
soarele le face să scinteieze feeric. Sint nestemate 
de o tulburătoare frumusețe, unele dintre ele atingind 
dimensiuni impresionante și chiar dacă măsura lor nu

I
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I
I
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este caratul, ci kilogramul sau chiar quintalul, o co
lecție cu citeva sute de astfel de „flori", cum este cea 
găzduită de Muzeul de istorie din Baia Mare, conține 
exemplare rarisime a căror valoare este greu de esti
mat. Opalul întunecat al baritinei, aglomerările de 
hexagoane castanii de casiterită, albul translucid, al 
cristalelor de gips sau de calcită, transparența limpede 
a cuarțului optic, rudele galenei, auriul axinitei, com
binații datorate hazardului intre blendă, calamină și 
smithsonită, sau intre hematită, limonită și sideroză 
dau adevărate opere de artă făurite în creuzetul naturii 
încă din vremea fără memorie a răcirii scoarței te
restre.

Am văzut sute de astfel de „flori" intr-un tezaur pe 
care oricine străbate țara Maramureșului trebuie să-l 
vadă, dar mărturisesc că exemplarul cel mai emoțio
nant, cel mai încărcat de sentiment și de omenească 
trăire rămine „Diamantul de Maramureș", unică neste
mată căreia minerii i-au dat valențe de podoabă su
fletească. Este trofeul încredințat pentru un an celor 
mai buni mineri dintre cei buni și, în momentul de 
față, el se află in posesia brigăzii lui Vasile Petca de 
la mina llba. L-au „smuls" cu greu, la începutul anu-, 
lui, din custodia brigăzii lui Nicoară Grec de la Baia 
Borșa și, în ultimele săptămâni ale celui de-al treilea 
an al cincinalului, actualii lui deținători luptă să-l 
păstreze și in anul ce vine. Dar pentru asta, harnica 
brigadă a fruntașilor de la llba trebuie să se dove
dească și pe mai departe la înălțime. Căci „diamantul" 
e unul, dar mineri ambiționați de atingerea marilor 
performanțe, de autodepășire, se numără in Maramu
reș cu miile.

Ioan GRIGORESCU
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Industria tradițională din Ciuc este „forestiera". Străvechea îndeletnicire a lemnă- ritului de pădure a e- voluat odată cu dezvoltarea industriei In această regiune; s-au înmulțit ferăstraiele și gaterele; în epoca interbelică industria forestieră de aici ajunsese In stadiul de a se etala In prospere întreprinderi capitaliste. Cit despre condițiile de viață și spiritul muncitoresc din aceste așezări, supuse pe atunci exploatării nemiloase, un poet de talia lui Salamon Ernd ne-a lăsat o puternică mărturie: „De munți noi ne proptim, și de pămtnt / și sttnci se prăvălesc / cînd bu- buim cuvlnt..."întreprinderea pentru industrializarea lemnului (în același cartier industrial cu noua uzină de tractoare) constituie astăzi centrul fabricilor răspîndite prin împrejurimi, principalele sale unități de aici fiind' fabrica de plăci aglomerate și cea de mobilă. Sub aspectul conducerii producției, centralizarea aceasta este esențială, căci se asigură un grad mai Înalt de integrare prin eliminarea cooperărilor excesive, de e- xemplu prin faptul că principala materie primă pentru mobilă se produce chiar în cadrul întreprinderii. în fața acestei realități nu poți să nu sesizezi că, concomitent cu industrializarea armonioasă a întregii țări și cu asigurarea ocupării forței de muncă, politica noastră economică își propune și o continuă ridicare a nivelului calitativ al producției prin organizare științifică. După

cum se știe, venitul național, sporit prin valoarea vie. se creează prin beneficiul net al tuturor unităților productive. Or. caracterul rațional al structurii industriale, redu-
«tracte In probleme de ordin practic ale unității. Este un vechi „forestier", ajuns la Gălăuțaș pe cînd era încă un tinerel, spre a veni apoi la conducerea acestei tn-

Una din problemele de bază, de la început, a fost următoarea: de unde și în ce condițiî de rentabilitate ne asigurăm materia primă. Am reușit ca 30 la •ută din necesarul de
LA MIERCUREA CIUC: Convorbiri despre

Reportaj de SZĂSZ Jânoscerea cheltuielilor materiale inutile, este una din condițiile de seamă ale creșterii producției nete și. implicit, a beneficiilor.Despre aceste atît de actuale probleme de economie industrială discut cu Mincsor Bă- lint. directorul Întreprinderii. Mai precis, discută el cu mine, „traducînd" raționamentele mele mai ab-

treprinderl care înmănunchează fabricile din Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Cîrța. Aici,- în Miercurea Ciuc. fabrica de plăci aglomerate a început să producă la sfîrșitul anului 1974, iar cea de mobilă in vara anului 1975.— Cu alte cuvinte, treaba a mers bine încă de la primii pași.

brad, fag și stejar să ni se furnizeze din județ — dar nu provine tanțe mal Covasna,Sebeș. Asigurarea necesarului de materie primă, ca și reducerea cheltuielilor materiale nu se realizează prin simplă bunăvoință. Astfel am obținut aprovizionarea cu textile pentru tapițe-

nici restul de la dis- marl decît Brașov și

rl« din Gheorghenl șl ne-am organizat o secție proprie de tapisat mobilă, ca și de asamblat furnirul. în cazul acestor lucrări este mai rational și mai practic să contractezi materie primă și nu produs finit, căci modelele se schimbă, iar adaptările și armonizările necesare, din mers, se rezolvă mult mai rapid șl fără poticneli prin relațiile de cooperare din interiorul propriei Întreprinderi.— Presupun — Îmi Întrerup interlocutorul — că unitățile de tapiserie și de furnir fasonat și-ar găsi cu greu parteneri, dacă toate întreprinderile ar opta pentru soluția dumneavoastră.— Nu vă alarmați! Este vorba, aici, doar de faptul că partenerii trebuie căutați. pe cît posibil, la cea mai scurtă distanță. Și sînt realmente găsiți. Bineînțeles că „structura verticală" nu poate fi dusă la Infinit. Ar fi o prostie, de exemplu, să nu prelucrezi La Constanta esențele exotice, deoarece dimensiunile buștenilor, dificultățile de manipulare transport impun, la bun început, duci acest lemn, pe vas, direct in unitățile de acolo. întrebarea rămîne invariabil una și aceeași: respectăm sau nu regula potrivit căreia cel mai scurt drum dintre două puncte este linia dreaptă?— Obiectul dialogului nostru depășește sensibil preocupările unei singure întreprinderi. în calitatea dum-
(Continuare 
in pag. a IV-a)

și de să de

MAȘINI TEXTILE CU PER
FORMANȚE SUPERIOARE. Colectivul întreprinderii „Unirea" din Cluj-Napoca, ale cărei produse se bucură de apreciere atit in tară, cît și peste hotare, a realizat în cursul acestui an noi utilaje textile caracterizate prin performante tehnico- funcționale și economice înalte. Printre acestea se numără mașinile de filat viscoză, cele de filat in prin procedeul uscat, mașinile cu dublă torsiune. Gama acestor mașini a fost îmbogățită recent prin asimilarea unui nou utilaj textil de concepția românească. Este vorba de mașina de dublat-răsucit fire texturate din po- liester, realizată la nivelul celor mai reușite pe plan mondial, după un proiect original al colectivului atelierului de cercetări și inginerie tehnologică al întreprinderii.

ÎNAINTE DE TERMEN. Un număr de 16 întreprinderi industriale din județul Brașov, printre care cela de la „Tractorul", de autocamioane și rulmenți și Combinatul chimic din Făgăraș și-au Îndeplinit înainte de termen planul anual de investiții, depășind prevederile cu circa 300 milioane lei. Multe dintre obiectivele

lor tehnico-produetive, concomitent cu diminuarea dimensiunilor acestora, care asigură un consum mai mic de metal. Prin reproiectarea constructivă s-au găsit soluții de înlocuire a unor repere metalice cu altele mai puțin costisitoare, dar nu mai puțin rezistente. în sectoarele de fabricație s-au redus adaosurile de prelucrare a matrițelor și s-a introdus croirea combinată la mai multe repere. Pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, ca urmare a măsurilor amintite. în întreprindere a fost economisită cantitatea de 200 tone metal. (Gheorgha Parascan).
REȚEAUA COMERCIALĂ ÎN 

PLINĂ DEZVOLTARE.111 u1’ timii trei ani. spațiile comerciale din Iași s-au dublat. Aici au fost date in folosință modernul magazin „Moldova" și hala centrală agroalimentară, precum și numeroase unități amplasate 1a parterul noilor blocuri de locuințe din cartierele Alexandru cel Bun, „Opera" etc. Spatii comerciale de larg interes cetățenesc s-au deschis și la Pașcani. Hîrlău, Tg. Frumos, Răducăneni, Tihănești, Podu Iloaiei, Vlădeni și Belcești. în actualul cincinal, rețeaua comercială a județului se va dezvolta cu spatii în- sumind circa 44 000 mp. (Manele Corcaci).
Speranța vie a lumiiSintem apărători ai demnității omului, ai vieții si ai muncii lui. al dreptului fiecăruia — indiferent de naționalitate — la bucurii materiale si spirituale. Împlinind adevărate aspirații umane. Sintem înfăptuitorii unei existențe luminate de bogăția propriei munci, de înflorirea personalității fiecărui om. Patrie unită sîntem. oameni cu conștiința rostului în lume a gîndurilor. îndemnurilor si fapțe- lor bune, omenești. Front unit, pulsind ca o inimă in jurul Partidului Comunist Român, ne-am exprimat clar si fierbinte puternica voință de muncă, ho- tărîrea de a crea omului din patria noastră toate posibilitățile de fericire si — solidari cu oamenii întregului pă- mînt — printr-un mesaj de pace adresat aspirației omenirii, am afirmat drepturile egale la existentă ale tuturor popoarelor si necesitatea ridicării in lumină a legilor rațiunii omenești.Pacea lumii este speranța vie ce poate fi realizată prin voința si conlucrarea pașnică a tuturor oamenilor. Pentru noi. fiii României socialiste. înțelepciunea. demnitatea, a- părarea drepturilor e- gale. munca in strinsă frăție si bună vecinătate sînt plămada esențială a . ființei noastre. Zbuciumata experiență a națiunii noastre si

toate minunatele Împliniri ale României de astăzi ne îndreptățesc să credem puternic si lucid in posibilitatea înfăptuirii sublimului ideal al lumii, pacea popoarelor, vis istoric al frumuseții si armoniei umane. „Angajat cu toate tortele în vasta operă de construire a societății socialiste si
însemnări de 

Violeta 
ZAMFIRESCU

comuniste, poporul român, ca de altfel toate popoarele, are nevoie în mod vital de liniște Si pace". Sînt cuvintele prin care președintele Nicolae Ceausescu a rostit dorința vie a națiunii noastre, dorință care a găsit ecou în sufletele si voința tuturor popoarelor lumii, înfăptuirea unei păci trainice, a unei reale securități internaționale prin diminuarea armamentului nuclear sint necesități vitale pentru. omenirea contemporană.Sintem o națiune conștientă de posibilitatea creării unei lumi mai bune, crin dezvoltare pașnică, nrin lărgirea schimburilor de bunuri materiale, nrin cooperare în domeniul științei, culturii si artei. încît ideea unei păci trainice nu poate rămîne o noțiune ab

stractă. ci marea creație umană actuală a tuturor conștiințelor treze. a uriașei ființe colective a oamenilor acestui timp.Luminați cărturari ai lumii si luminați oameni politici au pecetluit de-a lungul secolelor, prin strădania întregii lor vieți. înfăptuiri scrise cu literă de soare în istoria propriilor țări si in evoluția civilizației lumii, fiecare apartinind prin toate fibrele propriilor popoare si viziunii umaniste asupra existentei întregii omeniri. Valorile spirituale si politice ale lumii au fost întotdeauna alături de aspirațiile popoarelor. Pacea este misiunea, speranța vie. a noastră, la înfăptuirea ei fiecare lucrăm, alături de înțelepciunea si munca intregil omeniri.Glasul tuturor oamenilor din România, ho- tărîrea puternică de ridicare a calității muncii. de realizare a unui dialog pașnic cu oamenii de pretutindeni, un dialog folositor fiecăruia în spiritul celor mai înalte aspirații contemporane, este o verigă de aur a progresului umanității, a lumii tensionată de aceleași interese vitale. o verigă de aur în unirea popoarelor pentru pacea si liniștea lumii. care devine astăzi destin planetar, misiunea nobilă a oamenilor.
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Anul trecut, învățătorul pen
sionar Constantin Lupescu, din 
Craiova, a donat comunei Bu- 
covăț—Dolj o bogată colecție de 
mărturii arheologice, documente 
istorice vechi și diferite obiecte 
cu care s-a înființat un muzeu 
al satului.

Iată că acum primim veste 
despre alte donații făcute de 
Constantin Lupescu. „Numeroa
sele materiale documentare pe 
care le-am adunat cu grijă și 
migală o viață întreagă — ne 
spune 'el — le-am donat celor 
cărora trebuie să le aparțină de 
fapt și de drept". Am aflat că 
astfel de materiale au fost tri
mise pe adresa filialelor Arhive
lor statului din 13 județe ale ță
rii, pe adresa primăriilor din 10 
orașe, a numeroase muzee, tea
tre, școli... De pretutindeni i 
s-au adresat calde mulțumiri și 
urări de ani mulți, cu sănătate.
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Toti ca unul! »Din om In om, vestea s-a răs- 
pindit prin toată întreprinderea 
chimică din Mărășești, județul 
Vrancea : muncitorul Andoniu 
Cristudor trebuie supus unei 
grabnice intervenții chirurgicale. 
Pentru reușita ei este nevoie de 
o masivă transfuzie de singe. 
S-au prezentat să doneze sin- 
gele salvator peste 70 de mun
citori. Un gest spontan, aparent 
mărunt. Dar cită omenie și căl
dură are in el !
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Pe măsură !
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Va să zică, intrai in unitatea 
nr. 8 de croitorie bărbați, din 
cadrul cooperativei „Munca" din 
Lugoj, iți alegeai modelul cos
tumului preferat, meșterul res
ponsabil iți lua măsura, lucrarea 
se executa mai mult sau mai 
puțin la termen, după care mer
geai și plăteai. Unul dintre 
clienți a făcut la fel, iar după 
ce a plătit, l-a intrebat pe meș
terul responsabil loan Vădășan :

— Dar chitanță nu-mi dați ?
— La ce vă trebuie chitanță ? 

Decontați undeva 7 Facem eco
nomie de hirtie...

Clientul a insistat, dar mește
rul chitanță tot nu i-a dat. Șl 
uite-așa s-a aflat că, de fapt, nu 
de „economie de hirtie" era vor
ba, ci de cu totul altceva. In loc 
ca banii încasați pe unele lu
crări să intre in fondurile uni
tății, se „virau" spre buzunarele 
meșterului croitor. Fapt pentru 
care i se „croiește" și lui un 
dosar... pe măsură.
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pe Mitică
...să nu cumva să-l întrebați 

dacă are nevoie de ajutor. Nu
mai cind aude cuvintul „ajutor" 
il și vede in fața ochilor pe T. 
Socaciu, președintele casei de 
ajutor reciproc de la Întreprin
derea de construcții speciale in
dustriale și montaj București. 
Dacă nu i se aproba împrumutul 
acela, deși ii frigea buza după 
el, mai avea el acum o datorie 
de vreo 7 500 de lei 7 Ca să nu 
aibă vorbe. Mitică Radu, fost 
electrician la sus-zisa întreprin
dere, a dat într-o zi bir cu fu- 
giții. Nu e la prima dispariție. 
Odată s-a dus prin țară cu un 
circ ambulant, de unde s-a întors 
fără glorie. Acum a plecat iar, 
fără ca nimeni să-i mai poată 
da de urmă. Poate acum, rugin- 
du-i pe cei care-l cunosc sau 
știu unde se află să-i dea o 
mină de ajutor să ajungă la... 
casa de ajutor reciproc.
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Admirabili acești tineri!"
Dar îndrumarea și sprijinul date organizației U.T.C
a șantierului nu pot primi un asemenea calificativîntr-una din zile, la întreprinderea de construcții navale și piese turnate din Oltenița asistam la lansarea pe Dunăre a unei drage de 750 metri cubi, destinată lucrărilor portuare de la Sultna. Deși obișnuit, evenimentul constituia, și de data aceasta, un prilej de bucurie pentru constructori. Alături de cei vlrstnlcl, printre care și directorul întreprinderii, Ion Cristea, sau „Taica", cum îi spune toată lumea aici, se aflau și mulți muncitori tineri. „Admirabili a- cești tineri, vrednici, inimoși, ne spune directorul. De pildă, uteciștii Gheor- ghe Ștefan, șef de brigadă, sudorii Florea Armut și Marin Magria, care au pus umărul ca această dragă să fie gata cu șase zile înainte de termen".Intr-adevăr aveam să aflăm multe fapte de hărnicie, de atitudine muncitorească Înaintată ale tinerilor întreprinderii, sosiți mal ieri de pe întinsurile Bărăganului. Stăm de vorbă cu uteciștii Nicolae Tudor și Tudor Tudoran, cunoscuțl pentru bunele lor rezultate în muncă, a căror măiestrie profesională a fost a- testată și de locurile fruntașe obținute la olimpiadele meseriilor. Zgîr- clți la vorbă, dar vrednici la faptă, ei se ocupă cu dragoste și responsabilitate de ucenicii încredințați. Și, peste toate, sînt seraliști. La întrebarea ce planuri de viitor au, răspund cu reținere și cumpănire : „Să vedem Intîi terminat liceul. Sint școli de maiștri, de subingineri, de asta nu ne facem griji". întîlnim printre tineri și exemple sugestive de pasiune pentru tehnică. .Astfel, un colectiv de tineri ingineri și tehnicieni a pus la punct un dispozitiv pentru aparatele de sudură, care reduce consumul de energie electrică.Nu-1 Intîmplător că asemenea rezultate apar în secțiile și în colectivele unde organizațiile U.T.C. sînt permanent și îndeaproape îndrumate de comuniști. Dumitru Petrache, secretarul biroului organizației de bază P.C.R. de la atelierul electric, secția a Il-a mecanică, nu este străin de nici o preocupare a uteciștilor, de

la pregătirea lor politică șl profesională pînă la participarea la formațiile artistice. N-are nevoie să se uite în carnețel ca să menționeze cu exactitate numeroase exemple de u- teciști cu rezultate meritorii și să vorbească pe larg despre inițiativele tinerilor privind ordinea și curățenia la locul de muncă, despre acțiunile comune ale comuniștilor șl uteciști- lor, despre ajutorul pe care biroul organizației de bază îl acordă organizației U.T.C.Exemplul amintit nu-i o excepție,
IM3i

la întreprinderea 
navală Oltenița

dau:, din păcate, n-a devenit nici o... regulă a activității organizației de partid la nivelul întreprinderii. în e- xercitarea atribuțiilor sale privind conducerea, îndrumarea și controlul muncii organizației de tineret, comitetul de partid manifestă nu puține deficiențe, ceea ce face ca marile resurse creatoare pe care le cuprinde organizația U.T.C. să nu fie pe deplin puse în valoare. Din capul locului sînt evidente discontinuitatea, lipsa de perseverentă în îndrumarea și controlul activității comitetului organizației U.T.C. Este drept că, în aprilie, biroul comitetului de partid a analizat activitatea organizației U.T.C. Dar pînă atunci ? După cum reiese din procesul verbal al discuțiilor, perioade lungi s-au manifestat carențe serioase în viața de organizație, comitetului de semneze vreo dința amintită,tulul U.T.C. a fost aspru criticată. Secretarul comitetului partid,
fără ca din partea partid să se con- lntervenție. La șe- activitatea comite-

Petre Stoica, s-a referit la o serie de aspecte negative, toate reale (toleranță față de anumite manifestări de indisciplină, dereglări în desfășurarea invățămîntului politico- ideologic, slabă preocupare pentru mobilizarea la muncă patriotică etc). Nici un cuvînt autocritic însă despre pasivitatea comitetului de partid, a membrilor săi. Oricum, această e- xaminare critică a activității organizației U.T.C. ar fi fost un lucru pozitiv dacă măsurile de înlăturare a deficiențelor, adoptate în cadrul ședinței, ar fi fost transpuse în viață. Dar, după ședință, situația a rămas încă o vreme aceeași. De cîtva timp, comitetul organizației U.T.C. si-a mai înviorat activitatea, a avut loc o plenară, s-au ținut ședințe de birou, dar numai la insistenta comitetului orășenesc U.T.C. Tot datorită lui s-a încercat inițierea unor acțiuni — ca. de pildă tre întîrziați" ■ fie reluate.SecretarulIși manifestăfață de modul cum muncește comitetul de nerii menit torul tru a tivului.ții" neînsoțite de măsuri practice, concrete — „insatisfacții" pe care, de aceea, le putem considera expresii ale formalismului — nu se pot însă pune treburile pe roate, cum ar fi de așteptat.Ar fi necesar ca și Comitetul orășenesc de partid Oltenița să sprijine cu mai multă consecvență munca de partid și de U.T.C. în rîndul tinerilor de la șantierul naval. Și poate că mijlocul cel mai eficient ar fi generalizarea experienței pozitive a unor organizații de bază din... perimetrul aceleiași întreprinderi.
C. VARVARA

U.T.C. Este nemulțumit Și felul cum s-au încadrat ti- ingineri, dar nu ne-a po- nimic concret despre «jupe care îl primesc pense integra în viața colec- Cu asemenea „lnsatisfac-

comitetului de partid tot felul de insatisfacții
„Cu microfonul prin- care însă întîrzie să

la „Romarta copiilorAcum, în plină desfășurare a „Lunii cadourilor", magazinul „Romarta copiilor" din Calea Victoriei nr. 32—34 este vizitat zilnic de mii de cumpărători. Cel mai solicitat raion este cel de jucării, care oferă o gamă variată de articole: jucării șl jocuri instructive pentru copii de diferite vîrste. Personaje din basmele îndrăgite, o miniaturală grădină zoologică, diverse modele de păpuși, mașinuțe mecanizate, truse, jocuri distractive și instructive îneîntă micii vizitatori. La „Romarta copiilor" se găsesc și alte articole plăcute și utile celor mici. Un raion specializat oferă modele noi de pantofi, ghetuțe și cizmulite pentru fetițe și băieți. La parter și etaj sînt prezentate noutățile fabricilor de tricotaje și confecții. Pentru practicarea sporturilor de iarnă magazinul este bine aprovizionat cu săniuțe, schiuri, patine, fulare, mănuși, bocanci.

Dacă-1 vedeți

Invitații
pentru

amatorii
de drumeții

Balta n-are
numai
pește...

...are, uneori, și braconieri. 
Are pește și balta Radovanu, 
de pe raza județului Ilfov. 
Știa acest lucru și Ion Petra 
din Giurgiu, știa și Iulian Cîrja- 
liu. Dar deși mai știau ei 
n-au voie să pescuiască, 
ales cu ustensile interzise, 
poposit, totuși, pe malurile 
dovanului. Și de unde la început 
cel doi braconieri iși ziceau că 
s-ar mulțumi cu o saramurică, 
lăcomia s-a ținut scai de ei. Pus 
pe cîntar, peștele prins de cei 
doi depășea 30 de kilograme. 
Pescarii astfel... pescuiți au tă
cut ca peștele. Ceea ce nu se 
va intîmpla in continuare.
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Producția fizica
(Urmare din pag. I)

Tragere excepțională Pronoexpres

Se apropie Anul nou și la fie- 
copil Moș Gerilă ii aduce 

un dar.
Cornel (azi
și surioara 
așteaptă ca

De cinci ani de 
in virstă de 16 
lui Daniela (13
Moș Gerilă 
o veste de

să 
la 
cu 
în

care 
cite 
zile, 
ani) 
ani)
le aducă măcar 
tatăl lor, loan Ciucu. O veste 
speranța că se va întoarce

I mijlocul familiei pe care a pă
răsit-o. Intr-o adresă trimisă 

' rubricii noastre, șeful postului 
i de miliție din comuna Moeciu, 

județul Brașov, roagă pe cei 
care știu unde se află tatăl lor 

I să-i spună că Daniela și Cornel 
ii urează tradiționalul „La mulți 

' ani !" și îl așteaptă să i-o spună 
' și personal, la cumpăna dintre 

ani, așa cum o făceau odinioa-
1 ră...

Rubricd realizata de
' Petre POPA

cu spri|lnul corespondenților 
Scînteii"
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rlorul întreprinderilor producătoare, aceasta depinzînd în măsură hotărî- toare de modul in care sînt concepute șl realizate programele de fabricație. de promptitudinea cu care se acționează pentru asigurarea unei permanente sincronizări a activității diferitelor sectoare de producție. Iată de ce este necesar ca în această acțiune să fie angajat cu toate fftrțele întregul colectiv, să se ia în calcul toti factorii care concură la desfășurarea unei activități normale, la nivelul maxim al posibilităților existente. la fiecare punct de lucru. în fiecare atelier, secție și întreprindere.Totodată, așa cum ne-am convins din realitățile acestor zile, importante sporuri de producție pot fi obținute prin folosirea intensivă, cu indici superiori a mijloacelor tehnice, prin întărirea ordinii si disciplinei în muncă. Calculele arată că in prezent fiecare minut din timpul de lucru al personalului productiv echivalează, la nivelul întregii industrii, cu o producție de peste 5,5 milioane lei. Stă în puterea noastră și trebuie să facem totul pentru a valorifica integral, la un nivel superior, aceste rezerve de creștere a producției fizice, contribuind pe această cale la progresul economic și social tot mai accelerat al țării.
Receptivitate, operativi

tate, întrajutorare tovără
șească. Din analiza cauzelor ne- realizării planului la anumite sortimente rezultă că, intr-un șir de întreprinderi, aceasta se datorează greutăților de moment întimpinate în domeniul aprovizionării tehnico-ma- teriale, al cooperării interuzinale. Or. în lumina exigențelor formulate de conducerea partidului, nu se poate aprecia că o întreprindere și-a realizat integral sarcinile dacă nu și-a onorat întocmai toate obligațiile contractuale. Pornind de la acest imperativ și tinind seama de importanța deosebită pe care o are fiecare zi pentru recuperarea răminerilor în urmă și realizarea integrală a planului la producția fizică, organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile care colaborează la fabricația unor produse au datoria să acționeze cu stăruință, să mobilizeze puternic ca toate restante ziere.Acum, lui, fiecare zi prețioasă pentru grală a planului la producția fizică, pentru recuperarea — acolo unde există — a tuturor restanțelor. Nu există întreprindere în care să nu se poată realiza. în aceste zile, în aceste ultime săptămîni, mai mult decît. în oricare perioadă a anului I Cu această convingere trebuie să acționeze fiecare colectiv de oameni ai muncii, folosind toate rezervele și posibilitățile de care dispune.

Administrația de Stat Loto-Pro- nosport organizează la 17 decembrie 1978 o nouă tragere excepțională Pronoexpres, ultima de acest fel pe anul în curs. Se atribuie In număr nelimitat autoturisme „Dacia 1 300" și „Skoda 105 L“, premii în bani cu valoare fixă (50 000, 15 000 lei etc.) și variabilă, excursii în R. D. Germană sau R. P. Polonă. Ca și la tragerile similare precedente, se vor efectua opt extrageri în două faze, și anume : faza I, cu- prinzînd patru extrageri separate, fiecare a cîte șase numere diferite din 45, și faza a II-a. cuprinzind patru extrageri separate, fiecare a cîte cinci numere din 45. Se poate juca pe. bilete de 15 lei varianta, cu drept de participare la toate extragerile ambelor faze, sau pe bilete de 6 lei varianta, cu drept de parti-

cipare numai la aele patru extrageri ale fazei a II-aJ Pe biletele de 15 lei se poate juca fie o variantă simplă achitată integral, fie patru variante simple achitate în proporție de 25 la sută. De asemenea, se poate participa și pe variante combinate sau combinații „cap de pod" (achitate integral sau în proporție de 25 la sută, putîndu-se obține suite de premii. Se atribuie cîștiguri și variantelor care conțin numai trei numere cîștigătoare la una din extrageri. Biletele de participare la ultima tragere excepțională Pronoexpres a anului pot fi procurate pînă la 16 decembrie 1978. Alte amănunte pot fi obținute din prospectele acestei trageri, care se găsesc la agențiile Loto-Pronosport din întreaga țară.

energiile colectivelor pentru reperele și subansamblele să fie livrate fără întir-în preajma încheierii anu- este deosebit de realizarea inte-

Aveam deunăzi treabă cu un mecanizator din comuna Bucu. Ștefan Ștefan. L-am strigat să iasă la poartă, dar cum era un ger de crăpau pietrele. iar in jur nu se mișca nimic, am intrat in curte nepoftiti de nimeni. Are o gospodărie frumoasă Ștefan Ștefan din Bucu. Casă nouă și mare, apă curentă, o falnică boltă cu vită de vie. aproape să atingă nivelul antenei TV. iar în fața unui garaj improvizat am zărit un autoturism aproape nou.Desprinsă din treburile ei zilnice, a ieșit în cele din urmă în pridvor o bătrînă. lelea Tudora. mama lui Ștefan. femeie ajunsă in pragul anului 80 de viață.— Nu știu unde poate fi el acum, dar nu se poate să nu aflu. Mario ! — strigă peste gard bătrîna. iar de acolo apăru fata cea mare a Felii Tudora, o femeie de... 60 de ani, sprintenă și roșie la fată ca o fetișcană.Am schimbat cu cele două femei cîteva vorbe înainte de a pleca spre centrul comunei.— Se aude că o să avem iarnă cu zăpadă multă — zicea bătrîna. îmi aduc, bine aminte, să fi trecut de atunci 35—40 de ani. că ninsese si pe la noi zdravăn de tot. Nu erau atunci în sat casele care sînt azi. Acum aproape toate sînt noi. Pe vremea mea. locuințele erau mici de tot, aproape toate învelite cu stuf sau cu șindrilă. Așa că atunci cînd mergeam prin bezna drumului nu-mi dădeam seama care sînt case si care sînt glugi de coceni. Mă gîndesc. a mai adăugat lelea Tudora, cu părere de rău că au împovărat-o anotimpurile, cum ar fi să mai am și eu acum 30 de ani...Mărturisim, nu ne aflam în Bărăgan pentru a face monografia comunei Bucu. Dar vorbele bătrînei, atît de simple si puține, pe care le-a spus însă din tot sufletul, ne-a făcut să privim așezarea în care ne găseam cu o atenție mai mare, să înțelegem mai bine de ce ea ar vrea, neapărat

acum. în 1978, să mai aibă 30 de ani. De aceea, cerem iertare cititorului dacă cele ce scriem aici, de la fața locului, nu îmbracă haina obișnuită a reportajului, dacă lucrurile pe care vrem să le comunicăm sînt prezentate fără vreo selecție prealabilă.Bucu pare ca un om tînăr care s-a lăut si s-a primenit de curind. Am străbătut comuna în cîteva rînduri și am discutat cu cel puțin 20 de gospo-

Dîrji și neînfricafi
sub roșiile flamuri...

Situate în locuri pitorești, In apropierea unor monumente istorice sau de artă, în stațiuni balneo-climaterice, pe principa- hanurile, coo-pera-lele trasee turistice, hotelurile șl cabanele ției de consum oferă și in acest anotimp condiții bune de cazare și masă. La Agenția de turism „Universal- coop" din holul casei de bilete a Sălii Palatului din București, str. 13 Decembrie nr. 26, telefon 14 52 09, se pot reține locuri din timp pentru unitățile turistice ale cooperației de consum din toată țara. (Publicitate).
în fotografie i hanul „Izvorul Mureșului".

De la
a

Centrul de fizică 
pămîntului 
seismologie

de 12 decembrie 1978, Si 37 minute și 24 se- regiunea Vrancea s-a
?'în ziua la ora 01 cunde în ..._______produs, la adincimea de 120 km, un cutremur de pămînt cu magnitudinea 4,5 (scara Richter).Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de IV grade (scara Mercalli). Cutremurul nu a fost simțit.Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale.

stabilite între ei si copiii lor. știe cînd a plecat si unde e militar băiatul cu- tărui om. la care facultate e dus băiatul altuia, cîte pîini se fac la brutăria din sat. ce mărfuri noi au sosit Ia magazine, care e averea obștească ș.a.m.d.Ne spune tovarășul Cojocaru :— Desigur, la temelia noii înfățișări a comunei se află munca oamenilor. Avem in comună — eu vă spun

Cu fețele arse de gerul Iernii, cu priviri învăpăiate de revoltă, mii de muncitori, purtînd steaguri roșii, înaintau îți coloane masive pe Calea Victoriei, „batalioane ale plebei proletare", cum le-a denumit un ziar al vremii, scandind : „Vrem pîine !“, „Trăiască socialismul !“, „Jos burghezia!“, „Jos starea de asediu !“, „Pămînt țăranilor !“, -„Trăiască libertatea !“, „Jos regele !“, „Trăiască republica socialistă !“.Punct culminant al luptelor muncitorești desfășurate spre sfîrșitul anului 1918 în Capitală, demonstrația din 13 decembrie, ca și grevele și manifestațiile ce aveau loc in numeroase alte orașe cu tendința de a se generaliza, erau o ilustrare vie a avîntului revoluționar, care se dezvolta în România pe fundalul agravării contradicțiilor sociale interne, avînt .și mai mult amplificat de puternicul ecou al victoriei-Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. După războiul în care luptaseră făcind mari sacrificii, masele muncitoare pășeau mai hotărîte ca ori- cînd la luptă spre a-și cuceri. în România unită, o viață mai bună, a întregi libertatea națională prin cea socială. Evidențiind spărtura iremediabilă produsă în organismul societății românești de gravele contradicții sociale ce o măcinau, economistul Virgil Madgearu scria : „Două 
lumi stau astăzi față in față : sacri
ficata de război și imbogățiții de 
război".Procesul de maturizare politică a proletariatului se reflecta în tot mai strînsa îmbinare a revendicărilor economice cu cele politice, precum și în evoluția strategiei și tacticii partidului clasei muncitoare, sugestive în acest sens fiind schimbarea denumirii sale de partid social-democrat în partid socialist și adoptarea, la 9 decembrie 1918, a „Declarației dc principii", care înscria drept obiectiv final al luptei partidului „cucerirea prin orice mijloace a puterii politice din mîinile burgheziei și întronarea dictaturii proletare in vederea realizării idealului comunist".înspăimîntate și cuprinse de panică în fața creșterii in amploare și intensitate a luptelor proletare, cercurile guvernante au hotărit să instaureze „ordinea" cu orice preț. Astfel, cînd la 13 decembrie 1918, la chemarea Comisiei locale a sindicatelor, muncitorimea bucureșteană s-a ridicat la luptă in semn de solidaritate cu muncitorii tipografi aflați în grevă, orga- nizînd o puternică demonstrație pe străzile Capitalei, unităților militare li s-a ordonat să tragă in plin. Bilanțul a fost tragic: zeci de morți și sute de răniți au scăldat în singe Piața Teatrului Național. Alte sute aveau să fie arestați și maltratați. Din ordinul guvernului au fost devastate și sigilate sediile muncitorești, ziarele socialiste suspendate, mitingurile și demonstrațiile interzise.Măcelul de la 13 decembrie 1913 — la nici două săptămîni de la realizarea Unirii- — a arătat limpede ce fel de regim politic aveau de gînd să instaureze clasele dominante, cum înțelegeau să respecte principiile democratice proclamate în rezoluția

Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie.Sîngeroasa represiune a făcut să se declanșeze în întreaga țară un uriaș val de solidaritate muncitorească cu eroicul proletariat al Capitalei, exprimat prin nenumărate adunări, moțiuni și telegrame. De asemenea. personalități proeminente ale vieții culturale și politice, printre care loan Slavici, N. D. Cocea. C. Ba- calbașa, C. Miile. C. G. Costaforu, N. Lupu, Radu Rosetti, D. D. Pă- trășcanu, Gala Galaction, N. Tonitza, au înfierat teroarea sălbatică dezlănțuită de cercurile guvernante impo- triva muncitorimii.Represiunea nu numai că nu a fost în stare să distrugă organizațiile muncitorești^ dar le-a sporit forța cluburile reluat
60 de ani de la eroicele

lupte muncitorești 
din 13 decembrie 1918

UCiJ 1V-C* Oj combativă. în scurt timp, socialiste, sindicatele și-au tivi tatea.Luptele revoluționare tensificat, culminind cu nerală care u pentru prima oară proletariatul de pe tot cuprinsul țării și a zguduit din temelii regimul burghezo- moșieresc.Luptele muncitorești din anii 1918—1920 au accelerat procesul de maturizare a conștiinței politice a proletariatului. Concluzia desprinsă de proletariatul român din experiența acțiunilor desfășurate in acea perioadă s-a concretizat în transformarea Partidului Socialist, la istoricul Congres din mai 1921, in Partidul Comunist Român, sub conducerea căruia a fost ridicată pe o treaptă superioară lupta pentru libertate și dreptate socială, împotriva exploatării și asupririi, pentru apărarea independenței și suveranității naționale.După măcelul din Piața Teatrului National. guvernele reacționare au repetat nu o dată ordinul „să se tragă în plin", dar nu au izbutit “ - - .................... • ■ Aîn al în în

s-au greva din a
ac-in- ge- 1920, cuprins

să înăbușe acțiunile revoluționare, curs din nou sîngele muncitorilor timpul grevei minerilor din 1929. bătăliilor revoluționare din 1933, anii eroicei rezistențe antifasciste, zilele glorioasei insurecții din august 1944, ca și în lupta pentru instaurarea, in martie 1945, a primului guvern democratic din istoria tării.A revenit Partidului Comunist Român meritul istoric de a fi călăuzit la victorie deplină lupta plină de sacrificii a proletariatului, a maselor largi populare pentru eliberare națională și socială, pentru edificarea orinduirii socialiste. Decenii în șir asuprită și exploatată, clasa muncitoare a devenit in anii socialismului clasa conducătoare în țara noastră. Dezvoltarea continuă a democrației muncitorești — al cărei cadru organizatoric a fost perfecționat prin promovarea autoconducerii muncitorești — se afirmă drept una dintre direcțiile fundamentale ale evoluției societății românești contemporane. Munca plină de elan pentru înfăptuirea politicii partidului constituie azi cea mai inaltă prețuire a jertfelor aduse de nenumărate generații de militanți revoluționari în lupta pentru libertate și dreptate socială.
Tudor OLARU

ADUNARE COMEMORATIVĂCu prilejul împlinirii a 60 de ani de la reprimarea manifestației muncitorești de la 13 decembrie 1918. comitetul Uniunii sindicatelor din presă, poligrafie si edituri. împreună cu Consiliul municipal al sindicatelor București au organizat, marți după- amiază. în Capitală, o adunare comemorativă. Au participat reprezentanți ai Comitetului municipal București al P.C.R.. Consiliului Culturii si Educației Socialiste, muncitori tipografi, oameni ai muncii din întreprinderi bucurestene.Despre semnificația Istorică a puternicelor acțiuni muncitorești desfășurate acum sase decenii pentru drepturi si libertăți democratice, pentru socialism, acțiuni reprimate cu cruzime de către regimul burghezo- mosieresc la 13 decembrie 1918, a vorbit tovarășul Laurențiu Dragomi- rescu. președintele comitetului Uniunii sindicatelor din presă, poligrafie si edituri, care a evocat, de asemenea, pe larg trecutul glorios de luptă al clasei noastre muncitoare, al Partidului Comunist Român.Participantii la adunare au adresat o telegramă C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ

nia. în care se exprimă hotărirea nestrămutată a acestui detașament al clasei muncitoare — muncitorii tipografi — de a lupta. împreună cu Întregul nostru popor, pentru transpunerea în fapte a politicii interne si externe a partidului si statului nostru, de a depune întreaga energie si pricepere pentru îndeplinirea exemplară a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea si Conferinței Naționale ale partidului.Vă asigurăm, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu — se subliniază în telegramă — că în Întreaga noastră muncă si viată vom urma neabătut calea indicată de partid, marea dumneavoastră pildă de minunat comunist, de slujitor devotat al partidului si poporului român, care pășește neabătut pe drumul înfăptuirii idealurilor socialismului si comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii.
★Expuneri evocatoare, cu tema „60 de ani de la eroicele lupte muncitorești din decembrie 1918“. au fost prezentate. în aceste zile. în toate întreprinderile poligrafice, precum si in centre muncitorești din tară.(Agerpres)

Bucu. Cum ne-a văzut, șeful magazinului a si făcut semn unei fete. Am aflat mai tîrziu niște clienti de sese :— Fii atentă. .... _ris în fata orășenilor 1Rafturile gemeau de mărfuri, era curățenie ca în farmacie, iar vinză- torii se învîrteau în fața oamenilor ca niște sfirleze. Nu s-au făcut de ris.

că ne confundase cu la Slobozia si-i spu-să nu ne facem de

IARNA PE ULIȚĂ
într-o comună din Bărăgan

ne-am întilnit cu vrednicia și bunăstarea
dări al săi. Ne spusese, la un moment dat, lelea Tudora :— Eu nu știu să vorbesc mult, dar mai bine ca mine nu cunoaște nimeni satele de pe aici.multi ani înainte, să tot fie vreo 25—30. Bucu avea, spre „folosința" oamenilor, zece circiumi și două pot- covării. iar drumul tr-un sat în altul gării...Ce dureros de scurt, dar cuprinzător, poate fi redată de spusele unui bătrîn „economia" și viata socială a unei așezări omenești ! Aurel Cojocaru însă, un om în plină forță, care e de 20 de ani factor poștal In comună, poate să-ti scrie chiar și o carte despre Bucu de azi. are in minte toate detaliile, toate cifrele, cunoaște pe dinafară toate obiectivele sociale și economice de pe raza lui de activitate, toti oamenii, toate relațiile

Nu cu prea
oamenilor din- se făcea cu mă-simplu și cit de

că știu bine — peste o mie de oameni care muncesc permanent. Adică aduc în casă cu regularitate bani și produse agricole, li știu și unde lucrează. Unii — cei mai multi — la C.A.P., la I.A.S., la baza de recepție, alții sînt croitori, crescători de animale la cooperația de consum, constructori. vinzători. brutari, fierari. Uite, chiar acum. în timp de iarna, cei 1 000 de oameni despre care vă vorbesc sînt la muncă : împrăștie în- grășămintele pe cîmp. îngrijesc animalele, ridică diferite acareturi pe lingă C.A.P. A Înțeles toată lumea că numai munca stă la baza bunăstării. Și chiar dacă acum e iarnă, imaginea aceea a omului stîhd pe gînduri pe lingă sobă a dispărut din mentalitatea si practica oamenilor noștri de la tară.Am intrat tntr-unul dintre cele 4 (patru) magazine universale cîte are

în aceeași clădire am văzut, practic. cum iși pot rotunji veniturile, chiar iarna, oamenii harnici, cu dragoste de muncă. Am intrat intr-un atelier de croitorie. încăperea era plină de femei si fete. Confecționau diferite articole de îmbrăcăminte pentru piața de lungă, pomană 7“ ba pe noi atelierului fi avut ceva împotrivă.Se alta, atit Zeci ________ ____ „ „___pul acesta, mai puțin propice în agricultură. pentru construcțiile necesare pe toată raza comunei. Alții se ocupă de înmulțirea viermilor de mătase (in comuna Bucu sînt cel puțin 4 000 de duzi), o îndeletnicire bănoasă și

locală. „De ce. cit e iarna să ne pierdem timpul de — se întreba, și ne între- tovarășa Maria Rusu, șefa respectiv, ca și cum amaud în comună, pe o uliță sau răpăit de ciocane si zgomotele de cunoscute ale terăstraielor. de oameni folosesc din plin tim

careane- spu- decît

ușoară. Dar sectorul cel mai bănos pentru cooperatori am înțeles că e acela înfiripat de cooperația de consum. deocamdată în puține comune, între care și Bucu. unde oamenii se îndeletnicesc cu creșterea animalelor. Secțiile anexe „cu profil zootehnic", cum au fost denumite de U.J.C.C. crescătoriile de oi. porci si păsări, s-au dovedit deosebit de rentabile și aduc venituri sigure oamenilor lucrează în ele.Am vizitat o asemenea secție xată brutăriei. Șeful acesteia ne nea că deocamdată nu creste20—30 de porci, dar această activitate se va extinde. întrucît hrana e asigurată din resturile menajere din comună. prețul de cost al cărnii fiind astfel mult redus.„Munca stă la baza bunăstării noastre", ne spusese factorul poștal din Bucu. Cutreierînd comuna, ne-am dat mai bine seama cit adevăr poartă in ele aceste cîteva cuvinte. E un adevăr pe care îl pot ilustra si două însemnări zărite în carnetul de notițe al poștașului.— în urmă cu. 20 de ani — ne-a spus el — activitatea unui factor poștal se reducea la impărțirea cîtorva ziare și scrisori. Acum noi. cei 4 oameni care lucrăm la postă, manipulăm 3—4 milioane de lei pe an : taxe, abonamente la RTV. ziare, pensii, mandate poștale.Vorbindu-ne despre același lucru, la rindul lui. tovarășul Dumitru Emi- lian, șef de secție la lomita. ne spunea :— Un alt indicatortrai diritr-o localitate ____ ..._____ ____cumpărare a cetățenilor. In tot județul vindem mărfuri și. în același timp, cumpărăm anual produse de la cetățeni in valoare de aproximativ 1,5 miliarde lei. In curind. această sumă va creste la 2 miliarde.Multe înainte !

U.J.C.C. — Ia-al nivelului de este puterea de

Gh. GRAURE 
Mihai V1ȘO1U
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în dialogul întrecerii cu Midia-Năvodari,
Borzeștiul dă astăzi o replică excelentă:

VOM PUNE IN FUNCȚIUNE PRIMELE CAPACITĂȚI 
CU ZECE ZILE ÎNAINTE DE TERMEN!

Constructorii noii rafinării propun si altor șantiere o experiență ce trebuie continuată si îmbogățită

Pe șantier, în sprijinul celor de aici au sosit 
numeroși constructori și montori din alte județe

De la prima oră a dimineții...

DUPĂ O ACTIVITATE LĂUDABILĂ, ACUM PESTE 0 SĂPTĂMÎNĂ PRIMELE PRODUSE
PÎNĂ ATUNCI

Șantierul Combinatului petrochimic Borzești. 
Aici se înalță unul din principalele obiective ale 
cincinalului — noua rafinărie. Prin capacitatea 
și concepția sa constructivă, noul obiectiv este 
comparabil cu rafinăria de la Midia-Năvodari, afla
tă în faza finală de construcție. O întrecere vie, 
pasionantă se desfășoară între detașamentele de 
constructori de pe cele două mari șantiere ale 
chimiei, avînd același obiectiv central: PUNEREA 
ÎN FUNCȚIUNE ÎNAINTE DE TERMEN A PRIME
LOR CAPACITĂȚI. Este răspunsul muncitoresc al 
tuturor lucrătorilor de pe cele două șantiere la 
chemarea secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a accelera substan

-------- Un semnificativ tablou al hărniciei---------
Un tur de orizont al stadiului lucrărilor îl facem Im- rlel. lată situația „la zi" , a execuției principalelor 

preună cu Ing. Gabriel Blazutl, șeful șantierului rafină- lucrări:

• 10 REZERVOARE de mare capacitate necesare începerii producției sînt gata pentru 
probe.

• ESTACADELE DE ȚIȚEI SI MAGISTRALA FACLEI — executate în proporție de 90 la sută 
— concentrează importante efective de constructori, izolatori și electricieni. Pină la 15 decem
brie traseele pe estacade vor fi terminate.

• REȚELELE TERMICE Șl TEHNOLOGICE sînt în mare parte finalizate. Acum se execută 
ultimele racorduri care vor permite terminarea probelor hidraulice.

• INSTALAȚIA DE DISTILARE ATMOSFERICĂ este executată în proporție de 95 la sută, 
în paralel cu montarea ultimelor utilaje tehnologice, se lucrează în flux continuu la traseele 
electrice și de automatizare, izolarea conductelor, care vor fi încheiate pînă la 20 decembrie.

TIMPUL - FOLOSIT DIN PLIN 
In două schimburi prelungite

La fiecare obiectiv, programul de lucru începe la 7. 
Nu este ora de sosire pe șantier, ci ora cînd toate 
formațiile de lucru încep efectiv munca. Acum, în 
preajma punerii în funcțiune, aici timpul se măsoară 
nu în zile, ci în minute. Printr-o bună organizare a 
muncii la fiecare punct de lucru, prin stabilirea exactă 
și din timp a sarcinilor pe fiecare om și echipă și

printr-o bună aprovizionare cu materialele necesare, 
există condiții ca, practic, fiecare minut din programul 
de lucru să fie folosit din plin. Prezentăm în fotografie 
echipa condusă de Gheorghe Tărcuță, care, prin dis
ciplină și bună organizare a lucrului, a asigurat un 
cîștig de 15 zile la montarea răcitoarelor cu aer.

...pînă noaptea tîrziu 

Cînd este vorba de interese majore ale economiei, 
oamenii nu-și precupețesc eforturile. Se lucrează cu 
înalt randament, nu numai în schimburi de zi, ci și de 
noapte. La principalele lucrări — turnări de betoane, 
montaj, suduri, izolații — munca se desfășoară în 
două schimburi prelungite. în fotografie: echipa con
dusă de Ion Cazacu finalizează, la lumina reflectoa
relor, sistemul de răcire la un reactor chimic.

țial ritmul de lucru, astfel încît economia națio
nală să beneficieze cit mal devreme cu putință 
de producția noilor rafinării.

Cît privește pe constructorii din Borzești, an
gajamentul lor este cu atît mal semnificativ dacă 
avem în vedere că, la un moment dat, se aflau 
In restanță. Practic, la principalele obiective lu
crările erau mult rămase în urmă față de grafi
cele de execuție stabilite. Cauzele: predarea cu 
întîrziere a unor proiecte, neasigurarea la timp a 
utilajelor tehnologice, neajunsuri în organizarea 
muncii pe șantier. în fața acestei situații, orga
nizația de partid a șantierului, puternic sprijinită 
de organele locale de partid, de activiști și ca

Proiectanții nu se 
pentru ca... nu se

Concepția constructiva a acestui im
portant obiectiv de investiții aparține pro- 
iectanților din institutele de profil ale in
dustriei chimice. Aceasta a cerut un e- 
fort deosebit din partea specialiștilor care 
și-au onorat corespunzător obligațiile la 
planșetă. Volumul mare de lucrări și de
talii de execuție aflate în curs de fina
lizare necesită punerea în operă a nu
meroase proiecte. Acum este mai nece
sară ca oricînd prezența pe șantier a ca

dre de conducere din organe centrale, a acțio
nat ferm, manifestînd înaltă exigență și spirit or
ganizatoric ridicat, și a reușit să mobilizeze pu
ternic forțele constructorilor, montorilor șl bene
ficiarului pentru a recupera sistematic restanțele 
la fiecare obiectiv în parte. Așa s-a ajuns în-Si
tuația ca, începînd din trimestrul IV, pe șantie
rul rafinăriei din Borzești, la prima capacitate — 
Instalația de distilare atmosferică, „inima" rafi
năriei — restanțele să fie lichidate, în prezent 
lucrările fiind în avans. Acum, angajamentul con
structorilor se apropie de finalizare: LA 20 DE
CEMBRIE VOR FI ASIGURATE CONDIȚIILE NE

văd in fotografie 
văd nici pe șantier
drelor de concepție de la Institutul de 
cercetări și inginerie tehnologică pentru 
rafinării din Ploiești — proiectantul ge
neral al Investiției de la Borzești. în fo
tografie : la analiza unuia din proiecte 
participă doar constructorul și beneficia
rul. O absență nedorită : autorii proiec
tului.

Or, acum, prin soluțiile oferite opera
tiv, Ia fața locului, de proiectanți, pot fi 
cîștigate zile prețioase în bătălia pentru 
punerea în funcțiune înainte de termen. 

CESARE ÎNCEPERII PRODUCȚIEI LA INSTALAȚIA 
DE DISTILARE ATMOSFERICĂ.

Ce probează experiența acestui colectiv? Toc
mai adevărul că acolo unde se acționează cu simț 
de răspundere, unde organizarea este bună, și 
spiritul de conlucrare și întrajutorare este activ, 
unde organizația de partid devine un adevărat stat 
major al întregii activități, greutățile apărute la 
un moment dat pot fi învinse, cu rezultate sub
stanțiale pefitru economia națională.

Să punctăm cîteva elemente care au asigurat 
pe acest șantier saltul de la restanțe la devan
sarea luorărilor.

La montaj, 
cu forțe unite

— Ne aflăm In întrecere 
directă cu constructorii rafină
riei de la Midia-Năvodari, ne 
spune ing. Adrian Anatolie, 
directorul grupului de șantiere 
Bacău al Trustului de montaj- 
utilaj chimic. Un prețios ajutor 
primim în aceste momente de
cisive din partea beneficiarului, 
care asigură montajul cu forțe 
proprii la cîteva subansamble 
importante.

Dintre numeroasele Inițiative 
ale montorilor amintim: pre- 
asamblarea la sol a construc
țiilor metalice, prefabricarea 
conductelor pe șantier, adop
tarea unor tehnologii care asi
gură o înaltă productivitate la 
montajul serpentinelor. Peste 
tot unde este posibil se ape
lează din plin la mecanizare, 
la utilajele moderne existente 
pe șantier. Este concludentă în 
acest sens imaginea de mai 
sus: coloana de stripare —■ un 
colos de 60 de tone de oțel — 
cu ajutorul brațelor puternice a 
două macarale, ghidată atent 
de echipa lui Bucur Popa, este 
așezată pe fundație. Durata a- 
cestei complicate operații: 45 
de minute.

• mai sînt rezerve 
interne de valorifi
cat • mai sînt de 
onorat angajamen
te asumate cîe une
le întreprinderi co

laboratoare •
„Centrul vital" al în

tregii instalații se află în 
camera de comandă, 
unde electricienii-auto- 
matiști din echipa lui 
Troian Siloghi lucrează 
în flux continuu. „La 20 
decembrie, de aici va fi 
dat startul tehnologic al 
instalației de distilare 
atmosferică" — ne spu
ne ing. Paul Păncescu, 
șeful șantierului de in
stalații și automatizări.

Cu realism și res
ponsabilitate, comuniștii, 
muncitorii și specialiștii 
cu care am discutat ou 
apreciat că, în continua
re. ritmul de lucru poa
te fi și trebuie accelerat. 
Direcțiile de acțiune ur
mărite acum cu priori
tate, sînt:

® Asigurarea fronturi

lor de lucru pentru echi
pele de montori, electri
cieni, izolatori.

9 Aprovizionarea tutu
ror punctelor de lucru cu 
materiale necesare în 
ambele schimburi.

© Folosirea rațională 
a utilajelor mecanice din 
dotare.

Totuși, pentru a asi
gura respectarea întoc
mai a angajamentului și 
pentru realizarea în a- 
vans a celorlalte lucrări 
de pe șantierul rafină
riei, constructorii de la 
Borzești adresează un a- 
pel călduros colectivelor 
de oameni al muncii, or
ganizațiilor de partid de

„NU SE POATE !“ „NU SE POATE !“

— SUSȚINEAU UNII. DAR IATĂ 

CA SE POATE.

La instalațiile electrice 
durata de execuție a fost 

redusă Iu jumătate
Flecare conexiune a complicatelor Instalații elec

trice de pe șontier trebuie realizată exemplar din 
punct de vedere calitativ, dar și repede. Cu citva 
timp in urmă unii susțineau că ritmul de lucru la 
aceste operații nu poate fi în nici un fel mărit fără 
a afecta calitatea. Dar din nou buna organizare a 
muncii este pe primul plan: s-au constituit echipe 
mixte de electricieni și automatiștl, asigurindu-se un 
flux continuu lucrărilor și randamente maxime. Ast
fel, timpul de executare a instalațiilor electrice s-a 
redus ia jumătate.

Io întreprinderile „Aver
sa", „Automatica", „Grivi- 
ța roșie", „23 August” 
din București, de panouri 
pentru automatizare din 
Alexandria, mecanice de 
utilai tehnologic din Mo
roni, „Independența" din 
Sibiu, de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște, „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț, meta
lurgică din Bacău, de a 
manifesta deplină solici
tudine față de cererile de 
utilaje și materiale Indis

pensabile punerii în func
țiune înainte de termen 
a rafinăriei.

Este de relevat că unii 
dintre acești furnizori 
s-au angajat ca, prin e- 
forturi sporite, să asigu
re livrarea inainte de ter
men a utilajelor necesa
re. Apreciind această so
licitudine, este necesar 
ca acum să se facă to
tul pentru ca utilajele aș
teptate să sosească în 
aceste zile pe șantier.

Pagină realizată de Dan CONSTANTIN,
Gheorghe BALTA
Fotografii: S. CRISTIAN
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Culegeri dedicate 
artiștilor amatori Festivalul național „CÎNTÂREÂ ROMÂNIEI**

M

Procesul amplu al integrării învățămîntului cu practica social-politică privește deopotrivă și disciplinele sociale și deci facultățile și catedrele de profil — întrucît cerința pregătirii unor specialiști care să cunoască temeinic realitățile social-po- litice actuale, să contribuie la perfecționarea activității în diferite sectoare se ridică și aici cu deosebită acuitate. In această direcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat, cu deosebită claritate, un adevărat program de acțiune, subliniind necesitatea ca învățămîntul să fie mult mai legat de activitatea practică, să asigure participarea profesorilor și cursanților la diferite forme ale producției, să contribuie activ la organizarea și desfășurarea în condiții bune a activității în întreprinderi, In celelalte sectoare și domenii ale vieții sociale.Se cuvine subliniat că, în ultimul timp, în acest domeniu s-au realizat pași importanți înainte, progrese notabile.Propunindu-ne, în rîndurile de față, să înfățișăm unele experiențe pozitive, menționăm felul cum a fost conceput și organizat studiul „Modelul optim de dezvoltare a județului Iași", desfășurat sub conducerea partid șl didactice profiluri geografi, . _______________  ..hologi, alături de activiști de partid și de stat. Pornind de la cifrele de plan ale cincinalului viitor, de la Indicatorii de prognoză, studiul urmărește dezvoltarea județului în perspectivă, sub două aspecte definitorii pentru evoluția sa armonioasă, și anume : modul In care vor fi reprezentate diferitele ramuri economice în industria județului, precum și repartizarea echilibrată a forțelor de producție. Concomitent, se elaborează studii complexe privind posibilitățile de dezvoltare in perspectivă a centrelor polarizatoare, precum și a principalelor consilii in- tercooperatiste. In final, de concluziile cercetărilor se va ține seama la fundamentarea modelului optim în profil local, care să asigure o dezvoltare armonioasă, bazată pe existenta mai multor centre puternice, implantate în toate zonele județului. Este, fără îndoială, un exemplu de felul cum integrarea în- vățămîntulut cu cercetarea poate sluji elaborării unor concluzii utile activității practice.Cum este și firesc, pentru ca procesul integrării să capete un conținut tot mal bogat, este necesar ca atît cadrele didactice, cît și studen-

ții să participe nemijlocit Ia activitatea practică ce se desfășoară în diferitele unități economice și social- culturale, să contribuie la solutionarea unor probleme cu care se confruntă acestea.La Academia de studii economice din Budurești am întîlnit o acțiune ce conferă valențe noi procesului de integrare : asistența economică, materializată în analize și studii efectuate de cadre didactice și studenți în întreprinderi, pentru unor probleme privind activității de planificare, ___și organizare a producției și perfecționarea metodologiei de analiză cco- nomico-financiară.Se cuvine remarcată inițiativa de
rezolvarea optimizarea conducere

Inițiative și acțiuni rodnice 
în procesul integrării 

învățămîntului cu practica 
social-politică

comltetului județean de cu participarea unor cadre șl cercetători de diferite — economiști, sociologi, istorici, matematicieni, psi-
a supune acțiunea de integrare unul minuțios examen critic, în vederea mai bunel sale corelări cu noile sarcini privind perfecționarea conducerii și planificării economlco-financiare. Astfel, senatul Academiei de studii economice, Împreună cu comitetul de partid, au elaborat un plan de măsuri care își propune să orienteze întregul potențial de cercetare al catedrelor spre abordarea problemelor care preocupă în prezent colectivele din Întreprinderi privind introducerea noului mecanism eco- nomico-financiar, aplicarea indicatorilor producție netă și producție fizică, întărirea autogestiunii și auto- conducerii muncitorești. Colective formate din cadre didactice, cercetători, studenți lucrează în prezent în 28 de întreprinderi din Capitală. In fiecare unitate colectivele au investigat modalitățile de realizare a indica-de sporire a efi- reducerea chel-

In fiecare au investigat de realizare torilor economici, cienței economice : ____________ ____tuielilor materiale la întreprinderea de mecanică fină, tivității muncii la „Timpuri noi" „Automatica", organizarea de . ' 'mase plastice.totodată faptul că, în prezent, cadrele didactice de la A.S.E. sînt cuprinse în colective mai din care fac parte și specialiști alte instituții de lnvățămînt rior, care vor analiza în peste întreprinderi posibilitățile de cere a consumurilor de materii pri-

creșterea produc- și fluxului producție la întreprinderea de Se cuvine menționatlargi de la supe- 60 de redu-
CALITATEA PRODUCȚIEI 

SI CALITATEA VIEȚII 
J ■> .

me. materiale, combustibil șl energie pentru anul 1979.O bogată activitate desfășoară studenții și cadrele didactice de la Academia de studii economice și în unitățile proprii — laboratoarele de cibernetică, oficiul de calcul pentru prelucrarea datelor fi- nanciar-contabile. laboratoarele catedrei de conducere, organizare și planificare a unităților economice etc. în cadrul cărora se efectuează o gamă largă de lucrări cum sînt elaborarea de programe pentru calculatoare, prelucrarea unor date contabile, studii de organizare și conducere a producției, solicitate pe bază de contracte de numeroase întreprinderi. Despre eficiența acestor lucrări vorbește si faptul că în anul trecut ele au adus Academiei un venit de 12 milioane lei.Este de subliniat că și la Facultatea de istorie-filozofie se manifestă o mai accentuată preocupare pentru atragerea studenților la efectuarea de cercetări practice. Dintre acestea am menționa o cercetare amplă desfășurată în trei județe menită să releve asimilarea valorilor culturii în diferite medii, mutațiile valorice care au intervenit în conștiința și comportamentul oamenilor — cercetare care se va concretiza într-un atlas axiologic, precum șl o serie de investigații privind eficiența învățămîntului politico-ideologic, procesul de formare a convingerilor ateist-științifice etc.O cerință importantă a integrării o constituie participarea activă a cadrelor didactice de științe sociale la activitatea politlco-educativă a organizațiilor de partid. In acest sens, se cuvine menționat că majoritatea cadrelor didactice de științe sociale sînt lectori ai C.C. al P.C.R., ai organelor de partid municipal și de sector, fac parte din colectivele cabinetului municipal pentru activitatea ideologică și politică educativă sau ale cabinetelor de sector, din catedrele universităților politice și de conducere etc. Așa cum a reieșit din discuțiile purtate cu factori de răspundere din organele de partid locale, cadrele de științe sociale sprijină în mod substanțial desfășurarea diverselor acțiuni politico-ideo- logice, contribuie prin competența lor la explicarea temeinică a politicii partidului, la perfecționarea calitativă a muncii de educație comunistă.Și în domeniul integrării științelor sociale lucrurile evoluează, apar noi modalități care se dovedesc mai adecvate, mai eficiente. Tocmai de aceea esențial este ca fiecare catedră, facultate și institut să acționeze cu fermitate pentru continua perfecționare a formelor de lucru, pentru îmbogățirea și diversificarea procesului integrării.

Noi culegeri literare și muzicale, precum și scrieri metodice destinate artiștilor amatori, formațiilor participante la cea de-a Il-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României", sînt elaborate prin grija specialiștilor Institutului de cercetări etnologice și dialectologice din București. Una dintre acestea, „străbună vatră românească", reunește poezii cu mesaj patriotic semnate de scriitori consacrați ai literaturii noastre contemporane, creații ce slăvesc trecutul de glorii al țării, realizările României socialiste, o serie de montaje literare menite să imbogățească repertoriul formațiilor artistice de amatori, grupate sub genericul „Bărbații acestui pămînt". Creații populare din folclorul românesc Contemporan, prezentat de-a lungul celor șapte ediții ale festivalului muzical tradițional „Cintec nou in Mehedinți", sint publicate în antologia „Țara mea. pămînt străbun". în pregătire se află, totodată, noi culegeri de cîntece de masă, de piese muzicale pentru coruri mixte și bărbătești. pentru grupuri corale feminine.Prin ineditul ei se remarcă lucrarea cu caracter metodic „Șuieră iarba. cîntă lemnul", referitoare la realizarea de instrumente populare românești, scrisă de rapsodul Mihai Lăcătuș din Cîmpulung Moldovenesc. Util se anunță, de asemenea, un „Scurt Îndreptar al instructorului de brigadă artistică", semnat de Bogdan Căuș și Eugen Crăiniceanu. Sint prezentate probleme ale artei scenice, ale realizării spectacolului de brigadă, valorificării repertoriului nostru.
t

PROGRAMUL 1

Teleșcoal* 
întrebări șl 
Antena vă 
prezentat de 
Telex 
Teleșcoală

răspunsuri 
aparține. (Spectacol 
județul Brăila)

11,20
17,05___ ,_____
17.25 Curs de limba german*
17,43 Atenție la... neatenție 
18,05 Tragerea Pronoexpres
18,15 " ----------’-------
18.25
18,40 
19,00

Secvențe malteze (documentar)
Telecronlca pentru pionieri 
Căsuța poștală 
Festivalul 
României" 
1001 de seri 
Telejurnal 
Documentar 
1918 (60 de 
monstrațle 
București) 

20,10 Noi, femeile t Calitatea produse
lor — prestigiul nostru

20,33 Telecinemateca : Ciclul
tori" — Spencer Tracy
„Georg Heissler".

22,15 Telejurnal

național

TV : 13
ani de la 
a muncitorilor

Decembrie 
eroica de- 

din

„Mari se
in filmul

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Desene animate
Studio T '78 : „Carte 
cinste cui te-a tipărit !' . ... 
despre noile generații de tineri ti
pografi de la Combinatul poli
grafic „Casa Scînteli")
Treptele afirmării

frumoasă. 
(Emisiune

(Urmare din pag. I) tot
Paul DOBRESCU 
Dumitru TÎRCOB

20,40 . .
21,15 Tară de cîntec, țară de dor. (Mu

zică ușoară românească)
21,30 Mai aveți o Întrebare 7

Rodlca CHIȘU „Unire" Florin FOTA „Portret'

semnul exigenței profesionale

neavoastră de practician al conducerii economice, cum apreciați actuala etapă de trecere la o nouă calitate, superioară ?— Indicatorii planului național reprezintă un cadru stimulator, care trebuie să devină suma capacităților maxime pe unități.— Nu sînteți de părere că aceasta generează o întrecere cu conținut nou ?— Firește, va mai trece un timp — dar depinde de noi să-l accelerăm! — pină să învățăm cu toții să gîndim in categoria calitate — așa cum o concep orientările stabilite de partid. Este insă evident că in etapa actuală se impune definitiva însușire a principiului că întrecerea socialistă este în primul rînd o competiție pentru o calitate nouă.După dialogul nostru referitor la economia industrială, iată-ne în fabrica de mobilă, abordînd și unele probleme ale esteticii. La urma urmei, mobila nu este un produs industrial de simplă utilitate practică... Stau de vorbă cu doi tineri; amîndoi localnici, amîndo; absolvenți ai Institutului pentru industrializarea lemnului din Brașov, colegi de an, au fost repartizați o dată la întreprinderea din Miercurea Ciuc. Farkas Istvăn este șeful serviciului de organizare a muncii și producției, iar Szăsz Imre conduce secția I mobilă. Discutăm despre felul în care, treeîndu-se de la mobila-stil de odinioară, produsă in exemplare- unicat, cea modernă, de astăzi, poate să satisfacă și exigențe de ordin estetic.Interlocutorii mei consideră că armonia dintre mobilier și arhitectură există și în prezent, deoarece mobila se adaptează funcționalității și facturii practice a arhitecturii. De acord cu ei, îl citez pe Lukăcs Gyorgy, care, în cartea sa consacrată specificului estetic, la capitolul despre arta decorativă, spune: „Coeziunea unul grup alcătuit din astfel de obiecte se poate manifesta numai prin faptul că — în interferența dintre ele și în interferența lor cu spațiul care le găzduiește — acestea generează un efect unitar și unic". Cred că. aici, unicitatea nu se determină prin caracterul de unicat al pieselor ca a- tare, ci prin factorul subiectiv, cu a- jutorul căruia deținătorii apartamentului umanizează spațiul, conferin- du-i calitatea de cămin cu o atmosferă proprie, individualizată.— In zilele noastre, o garnitură de mobilă este destinată să dureze cel puțin o viată de om — spune Szăsz Imre. De asemenea, mobila nu mai este astăzi un simplu decor; ea face parte efectiv din cadrul cotidian în care se desfășoară viața. Odinioară, pentru unii, mobilierul însemna avere, iar omul credea că este fericit dacă o poate avea.— In schimb, rostul mobilei de azi om să Farkas

gîndirii industriale, cu atestarea mai frecventă a maturizării, a majoratului acestei gîndiri. Calitatea produsului industrial este, implicit, un aspect al exigenței față de calitate în viata de toate zilele. Dacă, din punctul de vedere al economiei industriale, calitatea constituie o condiție pentru sporirea avuției naționale. această sporire nu este un scop în sine, ci sens existential al întregii societăți — tocmai pentru că este vorba de bunăstare și civilizație.Iar faptul că am avut prilejul să consemnez și aici, la Miercurea Cluc, asemenea preocupări și înfăptuiri de înalt nivel, ca în atîtea alte locuri din țară, atestă pe deplin faptul că faimoasa „stare de înapoiere industrială secuiască" e tot mai mult de domeniul trecutului și că transformările conștiinței se explică prin transformările realității socialiste pe noi trepte de bunăstare și progres multilateral.

este de a nu-î împiedica pe fie fericit — completează Istvăn.— Da. Mobila să fie un docil — adaug din parte-mi.Nu e ciudat că un dialog fabrică de mobilă are tangențe cu categorii estetice și etice? Nu, deoarece avem de-a face cu noi fenomene ale
oblectdintr-o

Titlul acestei pelicule a Casei de filme numărul „Cinci" anticipează, pentru spectatori, finalul fericit al unei povești de dragoste. Poveste curmată o vreme de intervenția brutală a tatălui fetei ; reînnodată apoi, pe terenul autenticității sentimentului desigur, dar și al unei solidarizări etice firești, între profesoara de muzică — ajunsă totuși, pentru o vreme, jn sat — și tînărul inginer agronom, filmului, mată cu creție și regizorul nea, pînă nu de mult operator (cu 11 filme la activ!) și tînărul său colaborator, autorul i- maginii, Anghel Deca, și jucată, transfigurată cu naturalețe, sensibilitate și modernă concizie de Vladimir Găitan și Micaela Caracas. Stratul germinativ principal al scenariului (de debut) al lui Dumitru Buznea este însă „viata tară" a tînărului - chiar calitatea lui agronom. Premisa și perspectiva scenariului de care vorbim e mai puțin edulcorată și convențională ca a altora. E chiar de un dramatism, care, adesea. ne apare întru totul verosimil. Integrarea profesională în „Din nou împreună" nu înseamnă obișnui- rea tînărului ajuns la Zăvoarele cu trezitul In zori, cu condiții mai grele de locuit etc. Sce-

protagonist al Poveste fil- notabilă dis- delicatețe de George Cor

la în de

cinema
• Din nou împreună : SCALA — 
15,45; 18; 20.15, CAPITOL — 15,30; 
18; 20.15, GLORIA — 15.45; 18; 20.15.
• Ecaterina Teofloroiu : PATRIA 
— 15; 17,30; 20. FEROVIAR — 15; 
17.30; 20, MODERN — 15; 17.30; 20.
• Cascadorii : LUCEAFĂRUL —
15,15; 17,45: 20, BUCUREȘTI — 
15,45; 18; 20.15, FAVORIT — 15;
17.30; 20.

• Fiara ; TIMPURI NOI — 15; 
17,30; 20.
• Principiul dominoului : CINE
MA STUDIO — 14,30; 16,30; 18,30; 
20.30.
e Fetițo, vrei să Joci în film ? : 
CENTRAL - 15; 17.30; 20.
• Dueliștii : FESTIVAL — 15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 15,45; 18; 
20,15.
• Veronica — 15. înainte de tăcere 
— 18; 20 : DOINA.
• Orașul-fantomă : VICTORIA —
15; 17,30; 20, GRIVIȚA — 15,15 î 
17,45; 20,15.

Dumitru în cen- agrono-nariul Buznea tru zbaterea mului pentru a rezista acolo, pentru a nu da bir cu fugiții, pentru a-și face meseria și a curma abuzurile. indolenta, pentru a se impune cu adevărat. Tînăr absolvent, e- roul filmului nu e un „boboc" neajutorat, el are conștiința vocației

avu-Darînchide ochii la tiile oamenilor făcute în dauna tului obștesc. Hăisan este. în acelașitimp, cu adevărat. Cineva. De aceea și beneficiază de girul u- nora. Om al locului, autoritar, capabil de decizii bune, cu o a- nume bună credință, el are în spatele lui tradiția, apoi încrede-

a fi semnificativ pentru raporturile care se stabilesc în societatea noastră între vechi și nou, între generații. Numai că scenariul nu trece prea departe de justețea premiselor și a concluziei, nu a- dîncește și nu demonstrează convingător o atare devenire.Povestea de dragoste pune o oarecare

&

»■

Recent prezentat. în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României". Salonul de pictură și sculptură de la Sibiu se remarcă drept una dintre manifestările reprezentative pentru dinamica vieții cultural-artistice a județului.Dincolo de posibile judecăți privitoare la demersurile ori evoluția stilistică a unuia sau altuia dintre plas- ticienii prezenți. actuala expoziție prilejuiește constatarea unui meritoriu efort colectiv, al artiștilor apar- tinind unor generații diferite. efort care vizează nivelul superior al calității artistice si. implicit, valoarea mesajului transmis.Aria tematică largă, varietatea genurilor abordate, ca si a manierelor de configurare. asigură o necesară diversitate expoziției.Una dintre temele frecvent abordate, de pictori si sculptori deopotrivă, este cea istorică. In interpretările plastice ale unor momente importante si personalități reprezentative ale Istoriei naționale sint evocate tradițiile de luptă ale poporului român pentru libertate si independentă națională.în cadrul unor asemenea demersuri plastice, diferite în funcție de specificul viziunii și manierei fiecărui artist, se pot discerne cite- va direcții generale. Unii dintre artiști optează pentru imaginile cu caracter sim- bolic-evocator. incercind, prin elocventa expresiei, să sugereze sensuri si semnificații generale. Astfel. Rodica Chisu rememorează.

într-o compoziție picturală dinamică (Unire), momentul desăvîrsirii statului national român unitar, su- gerînd, prin grupul compact al personajelor, voința și solidaritatea unui întreg popor ; aceluiași eveniment îl este dedicată si compoziția pictorului Simion Florea, Vrem să ne unim cu țara. Momente ale istoriei mal îndepărtate, legate de figura legendară a lui Decebal.

e* «te transpus de Eugen Tăutu într-o manieră cu accentuată notă personală, prin îmbinarea detaliului realist cu imaginea abstractă. Portretele expuse de Erwin Kuttler (loan Piua- riu Molnar), Gabriela Flo- rescu (Samuel Micu) sau Avram Mentzel (Inoccnțiu Micu Klein) sugerează, prin amănuntele cu caracter documentar. ambianta si atmosfera de epocă. In timp
însemnări pe marginea Salonului jude
țean de pictură și sculptură al filialei 

din Sibiu a U.A.P.

sînt evocate, potrivit înțelegerii si sensibilității contemporane. in compozițiile cu caracter de sinteză ale pictorilor Vera Marcu (File de istorie), loan Chisu (Decebal). Simion Costea (Familie de daci), și sculptorului Kurtfritz Handel (Moment istoric).O serie de altl nlasticieni. care expun portrete ale unor personalități reprezentative ale istoriei si culturii naționale, unele dintre ele legate de ambianta transilvăneană. accentuează caracterul documentar-istoric al reprezentărilor. Bine individualizate. aceste portrete. transpuse. în general, într-un limbaj plastic, sobru si direct, dobîndesc caracterul unor efigii cu valoare exemplară. Portretul lui Nicolae Bălcescu este realizat de pictorul Nicolae Bar- can intr-o gamă de albas- truri si griuri subtil nuanțate, iar cel al lui D.D. Roș-

ce pictorul Constantin II ea (Ion Lupaș) si sculptorii Imre Gyenge (I’icu Pătrut), Gavril Abrihan (Simion Bămuțiu), Vasile Solcanu (Onisifor Ghibu) își concentrează atenția asupra veridicității figurilor portretizate.Portretul, conceput ca o reprezentare complexă a individualității fizice si psihice a modelului, este ilustrat si de lucrările altor artiști, ca Florin Fota, al cărui Portret, cu o expresie interiorizată. subliniază calitățile de picturalitate si materialitate ale suprafeței pictate, sau Edit Kasza, preocupată mai ales de expresivitatea modelului. De o factură diferită este Portretul Veronicăi Tăutu. care subordonează caracterul personajului unei viziuni de tip expresionist, prin deformări ale desenului si modalitatea de tratare a suprafeței cromatice.

Interesul artiștilor pentru reflectarea realității contemporane în diversele ei. ipostaze, constituind o alta direcție tematică importantă a expoziției, se împlinește prin lucrări de facturii diversă, de la imaginea gen reportaj plastic (Marius David — Vizită pe șantierul tineretului), la cea eu caracter realist (Angela Del- mondo — Rapsozii) sau compoziția simbolică (Imre Kasza — Industrie, Piroska Jakab — Compoziție).Expresie a legăturilor durabile cu natura patriei si, într-un sens mai larg, a permanentei acestor locuri, tema peisajului apare atit în lucrările unor artiști din generația mai veche, precum artistul emerit Hans Hermann sau Maria Gropa. afirmînd o viziune accentuat realistă, cit si în cele ale unor pictori mai tineri, ca Sieglinde Bottesch, Nicu Stancu, Ecaterina Popa, Aurelian Dinulescu. care interpretează motivul din natură intr-o manieră personală.Naturile statice, cum sint cele semnate de Rhea Silvia Radu, o remarcabilă co- loristă, sau Ana Maria Mirea. compoziția decora- tiv-abstractă (Petru Tiva- daru, Iosif Korenth). precum si compoziții sculpturale. de factură simbolică (Ion Cărămidar) sau posibile proiecte pentru lucrări monumentale completează registrul preocupărilor tematice si stilistice ale plas- ticienilor sibieni.
Rodica FOTA-IR1M1E

Satu Mare — liceul „I 
minescu". Aici a fost 
de elevii liceului trusa 
xâ de circuite logice, 
obținut premiul I pe 
Festivalul național 

României'

.Mihal E- ’ 
realizata 
comple-

, care a 
țarâ la 

„Cîntarea

Foto : S. Cristian
umane adimensiunii conflictelor.Căci problema filmului, chiar a acestui film nu este cea a porumbului (grupa optimă) cum au spus cîteva voci la conferința de presă, confundînd documentarul cu (semn cămari progrese de făcut în privința con-artisticul sînt încă

DIN NOU ÎMPREUNĂ-
și a valorii științei deprinse. el are o lipsă de complexe rară la orășeni, o bună familiarizare cu cîmpul și lumea satului. El știe cui să ceară ajutor. Forța, personalitatea cu care se angajează în conflict este și ea puternică — puternică în sine și prin prestigiul său social. Hăisan, președintele cooperativei, principalul său „dușman", se poartă ca un stăpîn. pune adesea în locul argumentului propria voință. Confundă propria prejudecată cu judecata cea bună, gîndește pentru tot satul convins de dreptatea sa. încalcă cu bună știință principiile democrației cooperatiste. Și mai mult :

rea satului, simpatia rudelor. Refuzul lui față de schimbare, de experiment pare o vreme, multor consăteni. un refuz al aven- . turii.Marcînd dificultăți adevărate, filmul schițează în final tabloul — mut dar optimist (după cîte o arată gesturile interpreților) înaripat de muzicală a Tăutu — al sibil dialog.Nu avem nimic acest happy-end. se pare a fi chiar în sensul adevărului vieții. al preocupării întregi; noastre societăți pentru progres tehnic și totodată moral, pentru aplicarea fermă a principiilor democratice. Ni se pare
a Acțiunea „Arsenal* : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
• Albinele sălbatice ; AURORA
— 15,30; 18; 20, FLAMURA — 15.45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 15,45; 18; 
20,15.
e M-ați confundat : : DACIA — 
15,15; 17.30; 20.
• Jezebel : EFORIE — 15; 17,30; 
20.
• Șoimul : BUCEGI — 15: 17,30; 
20.
• Ușa periculoasă de la balcon : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Animalul : LIRA — 15,30; 18; 20.

0
în

rari • • • i • i •Tinerii soliști - 
prezență mai activă 
viața muzicală a țării!

ilustrația Corneliei unui po-cuNi

surdină asprimii confruntărilor și situației în care se află agronomul. Pitorescul unor personaje, situații, tratări comice (îngroșate spre bucuria publicului dar nu și spre e- chilibrul de substanță ale lucrării), de asemeni. Componența polițistă prezintă într-o lumină artificială aspecte perfect verosimile.Conflictul de muncă e doar expus, nu îndeajuns posibilele articulații elementecare să sprijine ideea- generală. Lipsește mai ales investigarea corespunzătoare. adevărată și adîncă a raporturilor sociale, a

ds sine ?t de care o practi- cineaștilor roci altceva :

și urmărit în sale detalii, și deveniri, particulare

științei arta pe că — a mâni), ilustrarea unei bătălii.O bătălie umană morală, socială, politică, existențială — indiferent dacă ea e dusă pe cîmpul tehnologiilor. ori al relațiilor profesionale. Căci menirea filmului artistic nu este aceea de a populariza o atitudine și o metodă tehnică avansată, ci de a examina mecanisme umane. de a dezbate o atitudine și metodă omenească avansată cu o infinită rază de aplicare. De a impune a- tenției atitudinile unor oameni ai zilelor noastre, eroi, sau oameni în salutar proces de autodepășire. care să influențeze, la rîn-

du-le. cristalizarea In rîndurile spectatorilor a unei înalte conștiințe etice sociale și politice.In rest — lucrurile stau bine.Aleși pe veehi ploauri, actorii bine conduși, fapt ne-a impresionat cut și la filmul cedent al lui George Cornea, „Patima". 11a- rion Ciobanu conferă lui Hăisan masivitate, liniște și acel firesc memorabil pe care-1 toate rolurile talentatului actor. Seriozitatea cu care Vladimir Găitan își concepe rolul, tensiunea interioară cu care și-l susține, reușesc să modeleze nu o dată neașteptat de aspru chipul lui de băiat bun, și să dea situațiilor un dramatism și mai convingător. Ne întilnim în „Din nou împreună" cu talentul lui Mircea Diaconu de a fi altul, rămînînd mereu el : un actor cu farmec, cu vocația u- nui comic umbrit de o secretă melancolie. Filmul include un debut demn de salutat : Micaela Caracas, tînără actriță cu silueta modernă, chip original și. joc inteligent, de certă finețe. Regăsim în roluri mai restrinse cui grav, direct, al Octavian Cotescu al lui Silviu Stăncu- lescu, comicul .masiv și frust al Dragai Ol- teanu-Matei.

am- sint care plă- prc-
siguranță.găsim în

jo- lui și
Natalia STANCU

Școala de astăzi în lume, .___ ___________ ,medaliilor, diplomelor. Nu de mult, consemnam peste douăzeci și cinci de premii internaționale obținute numai în 1978. Aceasta înseamnă valorificarea aptitudinilor creatoare, a talentelor autentice, dezvoltarea lor in condiții corespunzătoare, înseamnă multă muncă, activitate sistematică, de înalt nivel profesional și pretinde seriozitate, dăruire.S-a ivit în ultimii ani însă o problemă. Dat fiind numărul mare de talente de care dispunem și cu care sîntem prezenți pe toate continentele, într-un anume moment al de- săvirșirii lor, după ce școala își încheie misiunea — se creează un gol. o situație neclară. Ce face tinărul interpret care a cules diplome și medalii internaționale (deși competiția nu este singurul indiciu al bunei pregătiri), imediat după absolvirea conservatorului ? Poate deveni profesor sau membru într-o orchestră simfonică ; și, așa cum s-a intimplat — nu este cazul să notăm numele celor la care ne referim — de multe ori își micșorează orele de studiu, numărul aparițiilor în public, treptat intră în anonimat I Altfel spus, după ce studiază vreme de circa 15 ani, după ce li s-au dăruit sute de ore de îndrumare, de asistență pedagogică, după ce urcă treptele afirmării, ca elevi, studenți, exact în momentul împlinirii lor, se pierd, apar din ce în ce mai rar în circuitul vieții muzicale. Și nu este de mirare, pentru că, devenind profesori sau membri într-o orchestră, pornesc pe un alt drum...Cum se poate valorifica, mai eficient, înalta pregătire a soliștilor con- eertiști, iuterpreți de excepție ? Iată o temă de meditație, deloc străină direcției de specialitate din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, A- genției de impresariat artistic. A.T.M.-ului, Uniunii compozitorilor, conservatoarelor. Există în prezent 10—12 posturi de soliști con- certiști pe lingă filarmonicile din tară. Ca formulă este destul de incomodă pentru că un solist trebuie să fie prezent în toate orașele țării și nu lingă o singură orchestră cu care să apară în fala aceluiași public de peste douăzeci de ori într-o stagiune. Solistica înseamnă turnee, înseamnă concentrare maximă și efort, studiu îndelung pentru împrospătarea permanentă a repertoriului. Trebuie să existe un for — și credem că Direcția artelor și instituțiilor de spectacol din

interpretatit 1 românească se situează printre primele avînd in vedere numărul C.C.E.S. este cel mai in măsură — care să urmărească, să îndrume activitatea tinerilor interpreți. Se poate utiliza și formula „aspiranturii". sta- giatură de doi-trei ani, în care să se facă verificarea riguroasă a evoluției soliștilor (aceasta însemnînd participare activă la viața muzicală — concerte, recitaluri — colaborarea cu toate orchestrele simfonice din țară, lărgirea repertoriului), și la care să se intre prin concurs, se poate alcătui apoi, tot printr-o competiție, un „grup solistic", cu cei mai dotați și mai activi muzicieni-interpreți. Ar fi și una dintre căile prin care se pot recruta formațiile camerale, prin care se poate vedea mai clar repertoriul. activitatea fiecăruia. Nu putem spune că pină acum orchestrele simfonice nu au avut în vedere programarea tinerilor soliști. Răsfoim repertoriul actualei stagiuni, revedem concertele din anii trecuți și se demonstrează că zece din cele 40 dc programe (acestea însemnînd 80—100 de concerte) sint susținute de tineri ! Și A.R.I.A. este preocupată de asigurarea turneelor. Nu de mult, s-a adresat forurilor de cultură din județele in care nu activează instituții muzicale profesioniste, pentru a investiga dorința melomanilor din zonele respective de a avea o stagiune muzicală judicios alcătuită. Răspunsurile au fost prompte. Tinerii soliști, soliștii noștri de renume sint așteptati in concerte, recitaluri, așa cum vor fi bine primite marile orchestre, ansamblurile lirice. Concluzia raidului întreprins de A.R.I.A. : se pot programa, într-o perioadă de șase luni, aproximativ 30 de manifestări artistice diferite. în fiecare dintre aceste județe !O problemă cunoscută. încă nerezolvată ! Să numărăm din nou zecile de premii internaționale, să consultăm marele public dornic de muzică, de muzică bună. Să apreciem eforturile depusa^ de instituțiile profesioniste, de forurile de cultură. Pentru elucidarea situației, se impune conjugarea eforturilor, perfecționarea sistemului de valorificare a talentelor de care dispunem, asigurarea prezenței lor în viata concertistică a țării. Este firesc : adevărata Împlinire a muzicianului concertist se realizează după încheierea anilor de studiu în școală, in conservator. Atunci cind tînărul solist își va exercita din plin profesiunea, fiind mereu pe podiumul de concert.
Smaranda OȚEANU

• Pasiunea : COSMOS — 15,30;
17.45: 20.
• Valurile Dunării — 11,45, Mare
le război (ambele serii) — 14, 
Iconostas — 18,30, French can-can
— 20,30 ; CINEMATECA.
• Circiuma de pe strada Piatnlț- 
kaia ; FERENTARI — 15: 17; 10.30. 
e Lupta pentru Roma : GIU- 
LEȘTI — 16; 19.
• Gentleman Jim t FLOREASCA
— 15; 17,30; 20.
• Regăsire i COTROCENI — 15; 
17,30; 20.
• Al treilea Jurămînt : VOLGA
— 15; 18,30.

• Un cuîb de nobili i PACEA — 
15; 17.30: 20.
• Revanșa : VIITORUL — 15;
17,30; 20.
e Aurul lut Mackenna : MIORI
ȚA - 16; 19, TOMIS — 15; 18.30.
• Hop î... si apare maimuța s 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Acel blestemat tren blindat t 
MUNCA — 15,45; 18: 20,15.
• Pentru patrie : ARTA — 15: 
18.30.
• Toți iau nici unul t FLACARA 
- 15,45: 18: 20,15.
• Gustul șl culoarea fericirii t 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Părinții teribili — 19,30. 
(sala Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
de sonate. JOSEFSUK — vioară 
(R.S. Cehoslovacă), VALENTIN 
GHEORGHIU — pian — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.

a Teatrul de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30. (sala Grădina
Icoanei) : Interviu — 19.30.
« Teatrul Mic : Nebuna slin 
Chaillot — 19,30.
a Teatrul de comedie: Măseaua 
de minte — 19,30.
a Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Timon din Atena — 19.30. 
(sala Studio) : Rouă pe trotuare 
— 19,30.
a Teatrul Ciulești (sala Ciu
lești) : O familie îndoliată — 19,30,

(sala Majestic) : Serenadă tlrzie 
— 19.30.
a Teatrul satiric-mtfzical „C. Ta
pase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere. — 19.30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
19,30.
a Teatral „Ion Vasllescu" : Sici
liana — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cînteeul si 
jocul — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Sflrlă 
năzdrăvanul — 10.
a Cdrcul București : Invitație la 
circ — 19.30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Orientale a Uruguayului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul Guvernul Emiratelor Arabe Unite ml se alătură in a vă exprima sincere mulțumiri pentru distinsul mesaj de salutări șl felicitări al Excelenței Voastre, trimis cu ocazia celei de-a 7-a aniversări a zilei noastre naționale.Mă folosesc de acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre viață lungă și fericită, precum șl succese și mal mari pe calea prosperității șl progresului poporului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,

(Urmare din pag. I)Inminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Juan Ansa Bordagaray a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai sincere și cordiale urări de fericire personală, de prosperitate pentru Republica Socialistă România din partea președintelui Republicii Orientale a Uruguayului, Aparicio Mendez.In cuvîntarea prezentată de ambasador cu acest prilej sint evocate bunele relații tradiționale stabilite între țările și popoarele noastre, posibilitățile existente pentru dezvoltarea acestora și în viitor.„Guvernul Uruguayului — se spune în cuvîntare — urmărește cu un interes deosebit remarcabila dezvoltare industrială a țării dumneavoastră și efortul pentru folosirea în totalitate a propriilor resurse, cu scopul de a obține bunăstarea și fericirea poporului român îndreptățit de efortul susținut pe care îl face în acest sens. Aceeași preocupare o are și Guvernul Uruguayului. Aceasta, precum și similitudinea principiilor de politică externă vor face să găsim puncte comune ce vor consolida relațiile
Primire la Consiliul de Miniștri__ Tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-minlstru al guvernului, a primit, marți după-amiază, pe Fritz Hilbert, adjunct al ministrului pentru știință și tehnică din R.D. Germană. președintele părții tării sale la lucrările sesiunii Comisiei mixte de colaborare științifică și' tehnică.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind colaborarea dintre România $1 R.D. Germană în domeniile științei și tehnicii, posibilitățile

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada IsraeluluiLa Ambasada Israelului din București a avut loc, marți dimineața, prezentarea de condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a fostului prim-ministru al Israelului, Golda Meir.în numele guvernului, au prezentat condoleanțe Ion Ioniță, viceprlm-mi- nistru al guvernului, Emil Drăgănescu,
• SPORT e SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

LA CONSTANȚA

Natația - un sport cu performanțe modeste 
intr-un oraș cu bune condițiiPe lista din acest an a campionilor noștri la înot figurează — cu performanțe pe care specialiștii le apreciază a fi promițătoare pentru categoriile de vîrstă respective — și cîțiva tineri din Constanța. Este vorba, între alții, de Mihaela Andrei (9 ani) și Viorel Mihalcea (13 ani), de la Clubul sportiv școlar nr. 2, de Mihaela Ciurea (12 ani), de la C.S.S. nr. 1. Toți trei — la 100 m bras. Unele rezultate care promit au, de asemenea, și celelalte secții locale de natație (de la Casa pionierilor, de la școlile generale 32 și 35), chiar dacă, deocamdată, despre numele unora dintre midi Înotători de aici nu s-a auzit prea departe de granițele județului.Este de consemnat, de altfel, că pentru natație — la Constanța, ca și pe întregul litoral — baza materială (bazine și instalații aferente), specialiștii (antrenori, profesori, instructori — unii cu îndelungată experiență), cît și cadrul organizatoric șînt in măsură să asigure înotului o largă dezvoltare, care să-1 impună constant pe plan național. Dar între aceste condiții favorabile și rezultatele calitative ale secțiilor de inot există discrepanțe ce nu pot fi omise chiar și la o simplă analiză a lucrurilor. Antrenorul federal Tiberiu Munteanu ne spunea că „deși în acest an o serie de înotători din Constanța s-au impus atenției specialiștilor, activitatea de performanță de aici nu poate primi un calificativ satisfăcător, nici în privința numărului de sportivi, nici în privința calității rezultatelor obținute de aceștia". Este o recunoaștere deci a faptului că înotătorii constănțeni — și, firește, cei ce se ocupă de pregătirea lor — n-au situat pînă acum unitățile sportive pe care ie reprezintă la nivelul posibilităților și al cerințelor.Toți tovarășii cu care am discutat despre problemele și perspectivele natației constănțene (de la C.J.E.F.S. și de la Casa pionierilor, de la federație și de la secția sport de performanță a C.N.E.F.S.) sînt unanimi în a considera că ia Constanța condițiile deosebite create pentru natație (condiții mai bune poate decît in oricare altă parte in țară) nu sînt fructificate pe deplin și în ce privește înotul de performanță. Intr-adevăr, este foarte bine că unele secții sportive (ca aceea de la Casa pionierilor, ce dispune de un excepțional bazin acoperit), se ocupă de inițierea copiilor Ia înot. A învăța să înoate 20 000 de copii (ciți învață anual înotul la Constanța) presupune efort, muncă și preocupări organizatorice 

existente între guvernele și popoarele noastre".In Încheiere, ambasadorul și-a exprimat dorința de a contribui la consolidarea și promovarea raporturilor de prietenie dintre Uruguay și România.Primind scrisorile de acreditare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat. la rîndul său, președintelui Republicii Orientale a Uruguayului un cordial salut și urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul Uruguayan prieten.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se arată : „După cum vă este cunoscut. România, consa- crîndu-și plenar forțele pentru dezvoltarea sa economico-socială, pentru edificarea cu succes a noii orînduiri sociale, promovează, totodată, largi relații de colaborare cu toate statele, fără deosebire de regimul lor social- politic, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la folosirea forței și la amenințarea cu forța.Sîntem bucuroși să constatăm că pe 
extinderii și diversificării conlucrării reciproc avantajoase în aceste sectoare de activitate.La întrevedere au participat Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Iosif Tripșa, vicepreședinte al C.N.S.T., președintele părții române în comisia mixtă.A fost prezent Siegfried Bock, ambasadorul R.D. Germane Ia București. (Agerpres)
ministrul turismului și sportului, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cei prezer.ți au păstrat un moment de reculegere în fața portretului Îndoliat al defunctei și au semnat în cartea de condoleanțe. (Agerpres)

speciale. Dar este suficient să te o- prești la jumătatea drumului, să nu cauți să descoperi și să șlefuiești cît mai bine tinerele talente care apar ?Obiectivele fiecărei secții de înot, ale natației constănțene au în vedere atingerea unor performanțe, descoperirea și formarea unor sportivi de elită. Dar pentru îndeplinirea acestor obiective este necesar, în primul rind, ca instructorii respectivi să-și facă pe deplin datoria: să se perfecționeze profesional in mod continuu, să atragă copii, să-i selecteze, să-i pregătească pe cei dotați după cerințele și cu metodele cele mai noi ale natației mondiale.Totodată, pentru aceasta se impune o strînsă și permanentă colaborare între specialiști. Antrenorii — este de acord și președintele comisiei județene de natație, prof. Cornel Zamfir — ar trebui că, paralel cu activitatea ce o depun în cadrul propriilor secții, să colaboreze mai mult și la soluționarea problemelor legate de creșterea performanțelor, de formarea performerilor.Natația constănțeană ar fi ajuns departe, performanțele el ar, fi fost măi numeroase, mai valoroase și dacă factorii de decizie ai sportului local s-ar fi preocupat mai îndeaproape de acest atît de frumos și util sport. Pînă acum, lipsa de colaborare dintre cei ce răspund de soarta natației și cei. ce dețin principalele bazine de înot a fost, de asemenea, evidentă, dar Consiliul județean pentru educație fizică și sport n-a intervenit cu autoritatea sa pentru a reglementa situația. La Constanța și în celelalte localități de pe litoral există zeci de bazine. Cele mai multe sînt destinate, cum e firesc, pentru învățarea și practicarea înotului ca mijloc de destindere și de fortificare a organismului. Dar nici acele bazine ce oferă
,z

O nouă victorie a sportivelor 
din Arad în „Cupa campioni
lor europeni" la tenis de masăMarți seara, la Arad s-a disputat întîlnirca internațională feminină de tenis de masă dintre echipele C.S. Arad și Varbergs B.T.K. (Suedia) din turul 3 al „Cupei campionilor europeni". Jucătoarele românce au obținut victoria cu scorul de 5—4. La 4—4, în partida decisivă, Magdalena Leszay a întrecut-o cu 2—0 pe Marie Lindblad. 

aceste principii se întemeiază șl relațiile dintre România și Uruguay. Sint încredințat că, acționînd în continuare, cu toată fermitatea. în spiritul deplinei egalități și respectului reciproc și bazîndu-ne și pe afinitățile de limbă și cultură ale popoar elor noastre, vom putea asigura ridicarea pe un plan superior a relațiilor ro- mâno-uruguayene, în interesul și spre binele și prosperitatea celor două popoare, al cauzei colaborării și păcii în lume“.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat succes ambasadorului și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După ceremonia înmînăril scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut în- tr-o atmosferă cordială cu ambasadorul Republicii Orientale a Uruguayului, Juan Ansa Bordagaray.La ceremonie și la convorbire au participat Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticea- nu, secretar prezidențial șl al Consiliului de Stat.
Cronica zileiLa Eucureștl a avut loc, marți, un colocviu româno-american consacrat problemelor dezarmării, organizat de Asociația de Drept Internațional șl Relații Internaționale (A.D.I.R.I.) și Biblioteca americană.Au luat parte experți români șl americani în domeniul dezarmării. De asemenea, au participat, in calitate de invitați, membri ai A.D.I.R.I., cadre didactice universitare, cercetători și specialiști în domeniul științelor politice, economice și juridice, ziariști. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 decembrie. In țară : Vremea 
va fi in general umedă și relativ caldă. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare. în jumătatea de 
nord a țării, și sub formă de ploaie în 
celelalte regiuni, In București : Vreme 
in general umedă și caldă. Cerul tem
porar noros. favorabil precipitațiilor, 
mai ales sub formă de ploaie. Vînt mo
derat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață și polei.

condiții optime pentru performanță (la Mamaia și la Casa pionierilor din Constanța) nu s-au arătat totdeauna suficient de ospitaliere cînd a fost vorba de accesul secțiilor de performanță. Stabilirea unui program ferm de acces — care să fie respectat cu rigurozitate, sub controlul C.J.E.F.S. — se impune ca o primă și hotărîtoare cerință în acest sens.Asemenea neajunsuri ale activității și alte probleme legate direct de înotul de performanță au făcut obiectul unei recente ședințe a comisiei județene de natație. Paralel cu acțiunile ce vizează dezvoltarea bazei de masă a înotului — lucru firesc și posibil, ținînd cont de condițiile ce le oferă litoralul, mai ales în timpul verii — s-au hotărît și măsuri pentru sprijinirea directă a unităților de performanță : Clubul sportiv școlar nr. 1, unde se va concentra activitatea tinerelor talente, și clubul celor mai mici înotători „Pionierul", înființat de curînd. Prin seriozitatea dezbaterilor și prin planul de măsuri adoptat, această ședință ar putea, și ar trebui, să constituie un moment de referință, de cotitură și îmbunătățire radicală a natației constănțene. Modul în care vor fi transpuse în practică aceste măsuri — întîrzlate, dar binevenite și acum — este esențial pentru înscrierea natației constănțene pe drumul spre cotele înalte ale performanței, corespunzător condițiilor materiale, ale capacității specialiștilor sportului de pe a- ceste meleaguri. Fiindcă atît Constanța. cit și litoralul în general, ar putea deveni și la natație (inot, sărituri și polo pe apă. deopotrivă) ceea ce reprezintă de cîțiva ani în sportul românesc — și în sportul internațional — la lupte greco-romane și la rugbl !
Ion DUM1TR1U

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Prezente si absente la „CRITE

RIUL PRIMEI ZĂPEZI*Deși oficial deschiderea sezonului sportiv de iarnă va avea loc in 16 decembrie la Predeal, practic acesta a fost inaugurat duminică 10 decembrie, prin organizarea primului concurs de schi fond în Poiana Brașov. Concursul — desfășurat sub genericul „Criteriul primei zăpezi" — a întrunit un mare număr de sportivi din secțiile de performanță de la cluburile brașovene Dinamo, A.S.A., Tractorul,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHYYAN
Președintele 

Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, poporul și guvernul Arabiei Saudite ml se alătură în a exprima Excelentei Voastre cele mai calde felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu șl prosperitate poporului prieten al României.

KHALID IBN ABDUL AZIZ
Regele Arabiei Saudite

Vizita președintelui Senatului Italian
Conferirea titlului de doctor honoris causa 

al Academiei de Studii EconomiceMarți a avut loc solemnitatea conferirii titlului de doctor honoris causa al Academiei de Studii Economice din București președintelui Senatului Republicii Italiene, Amintore Fanfani, pentru distinsa activitate de cercetare în domeniul economiei și pentru contribuții deosebite la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Italia și România.La solemnitate au participat Nicolae Giosan, președintele Marii A- dunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., Suzana Gâdea, ministrul educației și învăță- mîntului, academicieni, oameni de știință și cultură, cadre didactice universitare, studenți. Au fost de față Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.Festivitatea a fost deschisă de prof, dr. Ion Văduva, prorectorul Academiei de Studii Economice.în continuare, prof. dr. docent N. N. Constantinescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, a elogiat personalitatea lui Amintore Fanfani, subliniind activitatea sa didactică și științifică. Vorbitorul a evidențiat că președintele Senatului italian este unul din reprezentanții cei mai iluștri ai
★Tovarășul Cornel Burtică, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior si cooperării economice internaționale, a avut, marți după-amiază. o întrevedere cu Amintore Fanfani. președintele Senatului Republicii Italiene.în cursul convorbirii au fost evocate bunele relații dintre România și Italia si au fost discutate probleme privind relațiile economice, de cooperare bilaterală, menționîndu-se de ambele părți că există încă mari rezerve și posibilități pentru diversificarea și amplificarea acestora în domenii de interes reciproc.La întrevedere a. participat Ernesto Mario Bolasco. ambasadorul Italiei la București.

Expoziție deO expoziție de carte italiană, reunind peste 700 de volume oferite de Ministerul Bunurilor Culturale al Italiei unor instituții bucurestene. a fost inaugurată marți la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România. Opere beletristice, lucrări de filozofie. istorie, științe sociale, lingvistică. geografie, arheologie, cărți tehnice. albume de artă ilustrează prin varietatea lor. tematică coordonatele majore ale culturii acestei țări, ale bogăției spirituale a poporului italian. Volumele expuse vor intra în fondul Bibliotecii centrale de stat și Bibliotecii centrale universitare.Festivitatea de deschidere a avut loc în prezenta președintelui Senatului italian, Amintore Fanfani, și a soției sale. Maria-Pia Fanfani.La vernisaj au luat parte Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Tamara Dobrln, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Constantin Oancea. adjunct al ministrului aface-*Președintele Senatului italian, A- mintore Fanfani, a depus marți dimineața coroane de flori la Monumentul eroilor patriei și la Cimitirul militar italian-din Capitală.La solemnitate au participat Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Gheorghe Dumitru, vicepreședinte al Comitetului
Steagu Roșu și de la cel din Zărnești. Concursul, favorizat de zăpada excelentă și buna organizare asigurată de comisia județeană de schi, a constituit un bun prilej pentru verificarea stadiului de pregătire al sportivilor, seniori și juniori. Reușita lui putea fi desigur și mai deplină, dacă și cluburile școlare din Rișnov și Predeal ar fi participat, iar clubul sportiv „Brașovia" nu ar fi fost prezent doar cu 4 sportivi din circa 50. Cu atît mai regretabilă este această lipsă cu cit aceste 3 cluburi ar trebui să constituie 

gîndiril economice din Italia care a desfășurat de-a lungul a patru decenii o intensă muncă de cercetară înmănuncheată într-un număr considerabil de lucrări de specialitate. S-a arătat că eminentul om de știință este, totodată, unul dintre cei mal proeminențl oameni politici italieni, în calitatea sa de președinte al Senatului, Amintore Fanfani desfășoară o susținută activitate politică pe plan internațional pentru crearea unui climat de pace și destindere, pentru rezolvarea constructivă a problemelor ce confruntă lumea contemporană.In același timp, vorbitorul a relevat că Amintore Fanfani este un sincer și mare prieten al României, un partizan activ al dezvoltării relațiilor româno-italiene.Oaspetele a mulțumit călduros pentru înaltul titlu primit, remareînd că vede în aceasta o nouă și pregnantă expresie a- bunelor relații de prietenie care s-au statornicit și se dezvoltă intre România și Italia, între cele două popoare.în încheiere, Amintore Fanfani a prezentat expunerea „Dezvoltarea și perspectivele sistemelor sociale contemporane". (Agerpres)*Ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a avut marți o întrevedere cu președintele Senatului Republicii Italiene. Amintore Fanfani.Cu acest prilej a fost relevată cu satisfacție evoluția relațiilor tradiționale româno-italiene. care cunosc o continuă dezvoltare, manifestindu-se dorința extinderii si aprofundării lor.Au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor ex- ’ terne, precum și ambasadorul Italiei la București.
★Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, a oferit, in aceeași zi, un dineu în onoarea președintelui Senatului Republicii Italiene, Amintore Fanfani.

carte italianărllor externe, reprezentanți al Asociației de prietenie româno-italiană, ai Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, directori de edituri si biblioteci, alti oameni de artă si cultură.Au luat, de asemenea, parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alti membri ai corpului diplomatic.Cuvîntul Inaugural a fost rostit de Ernesto Mario Bolasco. ambasadorul Italiei la București.Au rostit apoi alocuțiuni Angela Popescu Brădiceni. directorul Bibliotecii centrale de stat, și Vito Grasso, directorul Bibliotecii italiene din București, care au evocat trăinicia relațiilor de colaborare culturală existente între cele două țări, relații puternic stimulate de afinitățile de limbă si civilizație româno-italiene.
★în cursul zilei, oaspetele italian a vizitat noi cartiere de locuințe, obiective social-culturale din Capitală.

★executiv al Consiliului popular al municipiului București, prof. univ. Petre Brâncușl, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.A fost prezent Ernesto Mario Bo- lasco, ambasadorul Italiei la București.
pepiniere care să asigure eșalonul de performantă eu sportivi de valoare competitivă. (Nicolae Mocanu).
Campionatul feminin de șahLa Mediaș a luat sfirșit ieri campionatul național feminin de .șah. Titlul de campioană a tării a revenit studentei din Timișoara Dana Nuțu („Electromotor"), care a totalizat 11,5 puncte. Dana Nuțu, în vîrstă de 21 de ani. cucerește pentru prima oară titlul național.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBUCU MALTA

Excelenței Sale Domnului ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

LA VALLETTACu prilejul Zilei naționale a Republicii Malta, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului maltez prieten.îmi exprim convingerea că bunele relații existente între cele două țări se vor dezvolta continuu, în folosul popoarelor român și maltez, al cauzei păcii și securității în Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Poporul Maltei aniversează astăzi împlinirea a patru ani de la proclamarea republicii. Eveniment important în viața micului stat insular (suprafața — 316 kmp ;populația — 330 000 locuitori), actul de la 13 decembrie 1974 a marcat un nou pas înainte pe calea înfăptuirii năzuinței maltezilor de a ' dispune singuri de soarta lor ; după dobindirea independenței. poporul a trecut la înfăptuirea unor importante măsuri pentru lichidarea înapoierii moștenite din trecut si pentru deplina emancipare a țării. După cum se știe, guvernul Dom Mintoff, a hotărît retragerea de pe insulă a comandamentului forțelor navale ale N.A.T.O. din Medi- terana, a denunțat acordurile inechitabile pe care fusese nevoit să le accepte și a adoptat un amplu pro

gram de dezvoltare economică a Maltei.Perioada care a trecut de la proclamarea republicii, deși scurtă, a fost marcată de o serie de succese evidente pe linia înfăptuirii aspirațiilor de progres și bunăstare ale maltezilor. Pentru a pune bazele unei dezvoltări progresiste a țării s-au luat o serie de măsuri. între care instituirea controlului statului asupra băncilor, transporturilor aeriene si maritime. promulgarea unei noi legislații în domeniul salariilor și securității sociale. Multe dintre obiectivele planului de șapte ani 1975—1981 au și început să prindă viață. La Kalafrana se construiește un mare șantier naval; sînt proiectate două întreprinderi metalurgice, un studio de televiziune ș. a.Animat de sentimente de solidaritate cu

Orașe noi pePe harta Siberiei au apărut în perioada postbelică peste 700 de orașe și localități mari. Ritmul dinamic al urbanizării în această zonă în care condițiile climatice sînt deosebit de grele se explică prin amploarea lucrărilor de prospectare a marilor bogății naturale siberiene, de valorificare a lor tot mai intensă.Drept urmare. în „cordonul de petrol și gaze" al Siberiei, de exemplu, au apărut orașele Surgut. Nadim, Strejevoi si altele. Creat cu 15 ani in urmă, pe malul înalt al fluviului Obi, Surgut are acum o populație de peste
R. P. BULGARIA

Sistem național de informare 
tehnico-științificâîn Bulgaria se află în curs de creare un sistem național de informare în probleme tehnico-științifice. Veriga cheie a acestui sistem. Institutul central de informare tehnico-ști- ințifică, cu sediul la Sofia, și-a început activitatea. în memoria calculatoarelor electronice ale centrului său automatizat s-au acumulat numeroase informații referitoare la noutăți pe plan mondial in diferite domenii : construcții de mașini, electrotehnică. telecomunicații, fizică, biologie. medicină s.a. în momentul de fată se lucrează la amenajarea unui terminal care va asigura în mod au-

R. P. POLONĂ

Industria aeronautica in dezvoltareîn R.P. Polonă, oamenii muncii din industria aeronautică înfăptuiesc cu succes directivele P.M.U.P, cu privire la dezvoltarea și diversificarea producției. A crescut rapid, în ultimii ani, producția de avioane și elicoptere utilitare, planoare.Creșterile cantitative sint însoțite de eforturi pentru introducerea în fabricație a noi modele de avioane si planoare. Printre noile tipuri de aparate, care au intrat în producție, se numără primul avion cu reacție destinat agriculturii, elicopterul de clasă mijlocie și o serie întreagă de avioane ușoare. Industria
R. P. UNGARĂ

Institut pentru controlul semințelorîn Ungaria există un serviciu național de încercare a semințelor, care aduce o mare contribuție la creșterea randamentului culturilor, la utilizarea eficientă a terenurilor. Prima sa unitate. înființată cu un secol în urmă la Mosonmagyardvâr. a avut menirea de a sprijini pe cultivatori să achiziționeze semințe productive, de bună calitate. Treptat, au fost create noi stațiuni, precum și un institut de încercare a semințelor. Testarea semințelor a căpătat insă o importantă deosebită odată eu trecerea la mari exploatări agricole. începînd din 1968, a fost reglementată prin lege atît. producerea, cît și testarea semințelor. 

tinerele state, cu eforturile lor de dezvoltare economică și socială, poporul român urmărește cu viu interes realizările obținute de poporul maltez pe linia consolidării independenței, între Republica Socialistă România și Republica Malta s-au statornicit relații de prietenie și colaborare care cunosc o evoluție ascendentă. Un moment important in dezvoltarea raporturilor româno-malteze l-a constituit vizita întreprinsă în țara noastră în 1971 de primul ministru al Maltei, Dom Mintoff. Convorbirile purtate cu președintele Nicolae Ceaușescu, celelalte în- tilniri și contacte cu prilejul vizitei au scos în evidență dorința comună de a extinde și diversifica conlucrarea prietenească ro- mâno-malteză, in folosul ambelor țări și popoare, al păcii și înțelegerii în lume.

harfa Siberiei80 000 de locuitori. Iar Nadim. cu 10 ani mai tînăr. deși este așezat la numai 75 km depărtare de Cercul polar, pe un teren nisipos, printre lacuri și riuri, dispune de blocuri de locuințe confortabile, grădinițe, policlinici, școli, restaurante, săli de spectacole, magazine, amenajări sportive.In jurul acestor orașe se află numeroase exploatări de petrol și gaze. Cei ce lucrează in exploatări sint transportați cu elicopterele la locul de muncă, unde rămin pentru o săp- tămînă, pentru ca săptămîna următoare să și-o petreacă în sinul familiei, în orașe.

tomat legătura „rezervorului" de informații al institutului cu abonații : institute de cercetare, de proiectare, întreprinderi, instituții.Institutul dispune de o bibliotecă ce primește anual șapte-opt mii de titluri de publicații periodice, trei- patru mii de rapoarte științifice, 350 000 dosare de brevete de invenții, zeci de mii de cataloage și prospecte ale diferitelor firme. Fondurile acestei biblioteci cuprind, printre altele, aproape 10 milioane de dosare de brevete de invenții din 22 de țări industrializate.

aeronautică poloneză produce în prezent un nou tip de avion destinat agriculturii, denumit „Dromader", care a fost realizat în colaborare cu o firmă americană.La uzina de utilaje pentru transporturi din Mielec, voievodatul Rze- szow, a inceput producția așa-numi- telor „taxiuri aeriene", care pot transporta, fiecare, cite șase persoane, cu o viteză de 360 kilometri pe oră. „Taxiul aerian" este înzestrat cu două motoare cu șase cilindri, putînd fi utilizat și ca avion sanitar. Primele aparate au fost fabricate in colaborare cu firma americană „Piper".

Anual, sînt e.xaminate în laboratoare peste 500 000 tone de cereale și tuberculi de sămînță, respectiv o cantitate dublă față de cea din 1968. Practic, în Ungaria întreaga suprafață este cultivată cu semințe controlate, ceea ce reprezintă o garanție pentru obținerea de producții ridicate. Au crescut considerabil și exporturile de semințe.In cadrul unei conferințe științifice pe tema producerii și controlului semințelor, care a avut loc recent în capitala Ungariei, s-a arătat că în ultimii patru ani producția semințelor de hibrizi de porumb s-a dublat, jumătate din stocul existent fiind destinat exportului.
® ALFABETIZARE Șl 

DEZARMARE, es’timărilor. în anul 1990 vor e- xista 814 milioane analfabeți, față de 742 milioane în 1970. Citind aceste cifre, directorul general al UNESCO, M’Bow, a subliniat, cu ocazia „Zilei internaționale de combatere a analfabetismului", că mijloacele materiale care ar fi necesare lichidării acestui trist fenomen există din abundență — dar^ ele sînt investite la ora actuală în domenii nu numai neproductive, dar periculoase pentru umanitate. De pildă, pentru perfecționarea tehnicilor de distrugere sînt cheltuite anual 60 miliarde dolari, sumă care depășește de două ori totalitatea alocațiilor pentru educație în țările „lumii a treia".

® TRANSPLANT DE... 
MONUMENTE. •■Perla E- giptului", cum era supranumită insula Philae, de pe Nil, datorită inestimabilelor comori de cultură pe care le adăpostea, a renunțat la faima sa în favoarea unei insule învecinate. A- gilkia. De la construirea primului baraj la Assuan, in 1902, insula Philae și întregul complex arhitectural, datind din secolul al IV-lea î.e.n., era acoperită de apă cam 9 luni pe an. Unica soluție o constituia strămutarea întregului complex: timp de un deceniu, experții au măsurat șl Înregistrat cu minuțiozitate și rigoare științifică flecare element al construcțiilor; pe baza acestei inventarieri, o echipă de specialiști 

italieni a demontat apoi templele in 50 000 de fragmente de cite 0,5 pînă la 25 tone flecare. După ce, cu ajutorul dinamitei, insulei Agilkia l-a fost dată o formă asemănătoare cu a insulei Philae, a început mutarea propriu-zisă și reconstruirea. Acum lucrările se află în faza finală. Faimosul templu al zeiței Isis ca și pavilionul lui Traian și poarta lui Hadrian au renăscut la o nouă viață — la 2.5 m deasupra celui mai înalt nivel posibil al apelor Nilului.
• UN NOU EXEM

PLU AL ACTIVITĂȚII 
ABERANTE A SECTE
LOR. După cumplita tra

gedie din Guyana, unde peste 900 de persoane au căzut victime fanatismului orb, iată o altă știre referitoare la activitatea nocivă a sectelor. Agenția France Presse relatează despre existența, în orașul Sydney, din Australia, a unei secte numite „Biserica Kosmon", a cărei audiență se bazează pe metempsihoză și pe „migrația sufletelor" in universul intergalactic. Recent, o carte, publicată sub oblăduirea acestei secte, descrie avataru- rile — nici mai mult nici mai puțin — ale lui Hitler în lumea „de dincolo": obținînd iertarea păcatelor sale (?!), el reușește, în urma unui periplu prin spa

tii, să readune spiritele celor care îi fuseseră odinioară credincioși pe pămînt. In prezent, secta are în vedere distribuirea aberantei sale scrieri și in Europa. Crearea unui cult în jurul sinistrei căpetenii naziste relevă ce idei absurde și periculoase pot fi propovăduite prin interr mediul sectelor în numele unei așa-zise libertăți de expresie.
• O METODĂ DE 

RECICLARE A PALLA- 
DIULUI din reziduuri industriale a fost pusă la punct în cadrul Institutului de cercetări 

în domeniul metalelor rare din Varșovia. Tehnologia respectivă permite ca. din deșeurile con- ținind paliadiu, cum ar fi cele rezultate în procesul fabricării condensatoarelor, să se separe cit ajutorul acidului azotic acest metal prețios, care are multiple întrebuințări.
• CONSECINȚELE 

DĂUNĂTOARE ALE FU
MATULUI • aceasta este tema unui film documentar de strictă actualitate, în curs de turnare în Franța, la cererea Ministerului Sănătății. „Eroul" cel mai simpatic al acestui documentar este un sugar în vîrstă de 5 luni, căruia 1 s-a Încredințat dificilul rol de a demonstra relația directă între un mediu poluat cu 

fumul de țigară și subminarea unui organism in creștere.
• BIBLIOTECI ELEC

TRONICE. Un sistem computerizat a fost conceput în Suedia pentru a veni in ajutorul bibliotecilor. Pe lingă preluarea unor activități de rutină, precum înregistrarea sau eliberarea cărților, creierul electronic, deservind mai multe biblioteci, înmagazinează date despre cărți, efectivul bibliotecilor, bibliografii tematice. Terminalele de care dispun bibliotecile facilitează comunicarea dintre ele: în cazul solicitării unei cărți, se semnalează în care dintre biblioteci se află a- ceasta ; de asemenea, tot prin grija ordinatorului este expe

diată o carte poștală prin care solicitantul este anunțat că i s-a găsit lucrarea cerută.
• O FRESCĂ A VIE

ȚII COTIDIENE. A încetat din viață, în vîrstă de 88 de ani. pictorul și ilustratorul american Norman Rockwell, unul din cei mai populari artiști plastici din S.U.A. De numele său se leagă perioada rooseveltiană a „New Deal“-ului. Rockwell ilustrînd în imagini sugestive bucuriile simple ale vieții americanului de rînd. Si- tuîndu-se la polul opus al picturii așa-zise de avangardă, el s-a evidențiat printr-un stil realist. Imaginile realizate constituin- du-se într-o adevărată frescă a vieții cotidiene în America.
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In Kuweit a avut loc festivitatea

prezentării noii lucrări în limba arabă:

„NICOLAE CEAUȘESCU
studiu despre președintele 

României"KUWEIT 12 (Agerpres). — Sub patronajul prof. Abdel Aziz Hussein, ministru de stat pentru problemele Consiliului de Miniștri și ministru de externe interimar, a avut loc în Kuweit festivitatea prezentării volumului „NICOLAE CEAUȘESCU — studiu despre președintele României", elaborat de publicistul Abdul Fattah A, Hamid.La festivitate au luat parte personalității kuweitiene, printre care Khalid Al-Ghunaim. fost președinte al Adunării Naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și altor instituții centrale, ai cercurilor culturale si științifice, oameni de afaceri, ziariști.Au fost de față ambasadori șl alțî diplomat! din țările zonei Golfului și Peninsulei arabice.Cu acest prilej au luat cuvîntui dr. Mamoun Mahaini, profesor la Universitatea din Kuweit, prof. Ahmed

Misharl Al-Adwanî, secretar general al Consiliului național al culturii, artelor și literaturii, Saleh Khreibet, proprietar și director general al casei editoriale „Sawt Al-Khaloej", și publicistul Abdul Fattah A. Hamid, autorul volumului.Vorbitorii au omagiat personalitatea proeminentă a președintelui României socialiste, politica dinamică de pace și colaborare internațională promovată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînd o înaltă apreciere poziției constructive a României fată de situația din Orientul Mijlociu, evoluției ascendente a relațiilor ro- mâno-arabe.Presa și postul de televiziune din Kuweit au consacrat spații ample volumului „Nicolae Ceaușescu — studiu despre președintele României".După cum se știe, volumul a fost pe larg prezentat în presa tării noastre, precum și Ia Radioteleviziunea română.
„Eliminarea războiului

și a subdezvoltării va asigura un 
fundament solid drepturilor omului"

Ședință a Adunării Generale a O.N.U. cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de la adoptarea Declarației universale a drepturilor omuluiNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a marcat în plenul său împlinirea a 30 de ani de la adoptarea Declarației universale a drepturilor omului.în discursul rostit cu acest prilej, secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a relevat că. în lume, milioane de persoane se află încă sub opresiune străină, peste un miliard de oameni sînt analfabețl, trăiesc în condiții de acută foamete sau lipsă de îngrijire medicală, copiii sînt exploatați, bătrinii — neglijați, iar femeile — supuse unui statut de Inferioritate ; în Africa de Sud. demnitatea mai multor milioane de oameni este încălcată prin discriminarea rasială consfințită oficial de practicile apartheidului. „într-o asemenea lume nu se poate spune că drepturile omu-

Iul slnt respectate universal" — a subliniat secretarul general al O.N.U.La rîndul său. președintele actualei sesiuni a Adunării Generale. Indale- cio Lievano (Columbia), subliniază, într-un mesaj difuzat cu același prilej, că „sînt tot mai numeroși cei care gîndesc si reclamă că doar eliminarea războiului si a subdezvoltării va îngădui să se fundamenteze idealul comun. conținut în Declarația universală, pe o bază fermă și stabilă. Pentru a asigura acest fundament solid al drepturilor omului — se arată în mesaj — lupta pentru dezarmare și pentru eliminarea colonialismului, apartheidului și discriminărilor capătă o importantă la fel de mare ca instaurarea unei ordini economice mondiale și juste și întărirea legăturilor prietenie și cooperare între toate poarele și națiunile".
noi de po-

Rezultatele unui sondaj de opinie în Belgia

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Intenția guvernului de la Bruxelles de a se angaja in achiziționarea a 1 189 vehicule blindate evaluate la 27 miliarde franci, a stîrnit vii reacții în tară. Presa belgiană evidențiază multiplele implicații negative ale unui atare proiect, care ar agrava si mai mult dificultățile economiei belgiene, fără a contribui de o manieră reală la sporirea gradului de securitate.Săptămînalul „Dimanehe Presse" a efectuat un sondai de opinie ale cărui rezultate relevă că larga majoritate a populației chestionate — 74 la sută în Valonia și 86 la sută la Bruxelles — consideră că principala cale de eliberare a unor fonduri stringent necesare pentru realizarea programelor sociale si pentru reducerea poverii impozitelor o reprezintă diminuarea bugetului Ministerului Apărării. ..Doar o restrînsă minoritate — scrie săptă- minalul belgian — se arată favorabilă unor economii în domeniul securității sociale si al educației naționale pentru a extinde cheltuielile militare".,.Le Drapeau Rouge", cotidian al P.C. din Belgia, notează că „acest sondaj are valoarea unui avertisment".

Populația tării, continuă ziarul, trebuie să plătească factura împovărătoare a unui atare proiect de înarmare. în condițiile în care nu se întreprinde nimic pentru a face să progreseze. de exemplu, tratativele de la Viena privind reducerea forțelor armate si armamentelor în Europa cch- trală.„Or. a nu face nimic pentru dezarmare, a nu face nimic pentru progresul cu nași oricît de mici către o destindere care să depășească faza declarațiilor de intenții pentru a se întemeia ne măsuri concrete de reducere a forțelor care se află fată în fată în Europa — aceasta nu dă nimănui dreptul să vorbească de noi achiziții de arme securitatea tării". si. concomitent

★12 (Agerpres). condamnă arma
de

STOCKHOLMGuvernul Suediei ______neutroni si continuă să urmărească mare atentie evoluțiile în problema acestei arme. în special în legătură cu hotărîrea Administrației S.U.A. de a începe producerea unor elemente ale armei respective — a declarat ministrul suedez de externe. Hans Blix, în Riksdag (parlament).

cu cu

Consultări si luări

CAIRO 12 (Agerpres). — Președintele Egiptului. Anwar El Sadat, a avut marți o a treia rundă de convorbiri cu secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance. Această primire, informează agenția M.E.N., a fost precedată de o întrevedere a primului ministru egiptean. Mustafa Khalil, cu secretarul de stat american. La această întîlnire au mai participat ministrul apărării. Kamal Hassan Aii, și ministrul de ’ stat pentru afacerile externe. Butros Ghali.
★DAMASC 12 (Agerpres). — Comunicatul comun publicat la sfîrșitul celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei generale a dialogului euro-arab, care a avut loc la Damasc, între 9 și 11 decembrie, reafirmă că „problema palestiniană se află în centrul conflictului din Orientul Mijlociu și că o reglementare pașnică globală și dreaptă a acestuia impune solutionarea problemei palestiniene".Partea vest-europeană (țările membre ale Pieței comune), continuă comunicatul, subliniază că o reglementare pașnică în Orientul Mijlociu trebuie să se bazeze pe rezoluțiile 242 și 336 ale Consiliului de Securitate al O.N.U. tn acest context, partea vest-europeană subliniază că la negocieri trebuie să participe reprezentanții tuturor părților în conflict, inclusiv ai poporului palestinian.La rîndul său, continuă comunicatul. partea arabă este de părere că a sosit timpul ca partea vest-europeană să recunoască Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca reprezentant legitim al poporului palestinian. Această cerere va fi adusă la cunoștința guvernelor țărilor vest- europene.Cele două părți subliniază, totodată, necesitatea restabilirii păcii in Liban și își exprimă speranța că toți libanezii vor acorda în acest sens sprijin președinteluilibanezii vor întregul lor Elias Sarkis.

★(Agerpres). RegelsPARIS 12 .......................... ......Hussein al Iordaniei a avut la Palatul Elysee o întrevedere cu președintele Franței, Valăry Glscard d'Estaing.în legătură cu soluționarea problemei din Orientul Mijlociu, suveranul hașemit a. declarat că „pacea nu poate fi reală și durabilă în această zonă a lumii decît dacă ea se bazează pe dreptate, pe respectarea drepturilor umane esențiale ale popoarelor, a identității și drepturilor lor legitime". Expresia acestor principii, pe care trebuie să se bazeze pacea — a spus regele Hussein — o constituie retragerea totală a Israelului din teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, inclusiv din Ierusalim, și exercitarea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul acestuia la autodeterminare.
luis Herrera Campins 

proclamat președinte ales 
al VenezueleiCARACAS 12 (Agerpres). — Consiliul electoral suprem al Venezuelei a proclamat oficial alegerea lui Luis Herrera Campins în funcția de președinte al Venezuelei, pe o perioadă de cinci ani. ca urmare a rezultatelor alegerilor din 3 decembrie.în primul său discurs oficial, rostit tn fața reprezentanților autorităților civile și militare și a membrilor corpului diplomatic, cu prilejul proclamării ca președinte ales al Venezuelei. Luis Herrera Campins a declarat că în cei cinci ani ai mandatului prezidențial se va dedica unei mai mari răspîndiri a învățămîntului și unei mai bune repartizări a bogățiilor naționale în beneficiul sectoarelor celor mai defavorizate. Totodată, șeful statului venezuelean a dat asigurări că guvernul său „va acționa sub semnul austerității și va cere colaboratorilor săi să lupte împotriva risipei".Pe de altă parte, Luis Herrera Campins a insistat asupra necesității întăririi și perfecționării democrației în Venezuela. Noul președinte va începe să-și exercite oficial mandatul la 12 martie 1979.

Dezvoltarea colaborării economice sofia Conferință internațională cu tema: „Construcția
II ” I

româno-chinezePEKIN 12 (Agerpres). — La 12 decembrie 1978 s-au încheiat la Pekin întîlnirile de lucru ale tovarășului Paul Niculescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele părții române în Comisia guvernamentală româno-chineză de colaborare economică și tehnică, cu tovarășa Cen Mu-hua, membru supleant al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, președintele părții chineze în comisie. în timpul convorbirilor s-au reliefat rezultatele pozitive în munca amplă desfășurată de ministere, organe centrale și întreprinderi economice din cele două țări pentru aplicarea în viată a înțelegerilor intervenite și a acordurilor semnate cu prilejul vizitei în R.P. Chineză, în mai 1978, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și vizitei în tara noastră. în august anul curent, a tovarășului Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze.S-au examinat stadiul proiectelor ce se realizează In cooperare atît în China, cît și în România. în domeniile construcțiilor de mașini, metalurgiei, chimiei, industriei lemnului, in-

dustriei alimentare șl altele, activitatea de cooperare pe terțe piețe, conlucrarea in cercetarea tehnico- știintifică. posibilitățile de lărgire a schimburilor de mărfuri și s-au stabilit măsuri concrete pentru ducerea la îndeplinire a tuturor acțiunilor convenite la nivelul cel mai înalt.S-a apreciat că succesele obținute în dezvoltarea economiei, programele de perspectivă ale celor două țări o- feră largi posibilități pentru extinderea în continuare, pe baze de lungă durată, a colaborării economice și tehnico-știintîfice în diverse ramuri ale industriei și în alte sectoare de interes comun, precum și pentru lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale.

SOFIA 12 (Agerpres). — Ieri s-a deschis la Sofia o conferință teoretică a unor partide comuniste, muncitorești. progresiste, democratice, cu tema ..Construcția socialismului si comunismului si evoluția mondială", organizată de C.C. al P.C. Bulgar sî colegiul de redacție al revistei „Probleme ale păcii si socialismului".Iau parte delegații a 73 de partide.Din partea Partidului Comunist Român participă o delegație condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

ii

il

Conferinta a fost deschisă de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, care a salutat delegațiile participante si a prezentat o expunere în legătură cu tema conferinței.în aceeași ri. tovarășul Todor Jivkov a oferit un dejun pentru conducătorii delegațiilor partidelor comuniste si muncitorești din țări socialiste care participă la conferință. Dejunul a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

REUNIUNEA DE LA BRUXELLES 
A CONSILIULUI C.E.E.

în problei11La Bruxelles a avut loc, zilele trecute. reuniunea Consiliului Comunității Economice Europene (C.E.E.), la care au participat șefi de state și de guverne ai „celor nouă" din Piața comună. In centrul discuțiilor s-a aflat adoptarea proiectului franco— vest-german de creare a unui nou sistem monetar al C.E.E. Dar, încă de la începutul dezbaterilor, au fost scoase în evidentă dificultățile intîm- pinate pe calea traducerii în fapt a uniunii monetare in actuala stare a relațiilor dintre partenerii comunității, ca urmare a pozițiilor diferențiate ale țărilor membre. în funcție de rațiuni atit economice, cit și politice.Așa cum se desprinde dintr-un raport publicat in ajunul reuniunii de Comisia Pieței comune, „cei nouă" vor realiza, in 1978, un ritm de creștere a produsului national brut de numai 2—2,5 la sută, fată de 4—4.5 Ia sută cît se anticipa Ia începutul anului. Scăderea producției a sporit numărul șomerilor la peste 6 milioane (cu aproape un milion mai mult decît în 1977). din care circa 50 Ia sută sînt tineri sub 25 de ani. Paralel cu creșterea șomajului, rata medie anuală a inflației se menține la un nivel ridicat, de 10 la sută — cu 2 la sută peste aceea înregistrată pe ansamblul țărilor capitaliste industriale. A- cestea sînt. desigur, cifre medii ; ele variază. însă, de la țară la țară, în limite considerabile ; așa. de pildă, rata inflației este de 2.6 la sută în R.F.G. și de 12 Ia sută în Italia. Din asemenea deosebiri în ce privește situația economică concretă decurg și modalitățile specifice prin care fiecare din țările respective caută să față problemelor cu care sînt fruntate.în același timp, mecanismul este serios afectat de un șir de probleme de ordin monetar mercial, generate. în bună
facăcon-C.E.E. întreg și co- măsură.

★Tovarășul Paul Niculescu a avut, de asemenea. întîlniri cu Giou Tu- cien. ministrul industriei construcțiilor de mașini numărul 1, și cu Cen Tie, adjunct al ministrului comerțului exterior, cu alte cadre de conducere din instituții centrale chineze, în . cadrul cărora au fost examinate probleme concrete de colaborare în domeniile respective si au fost stabilite măsuri corespunzătoare.întîlnirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie și înțelegere reciprocă.La convorbiri a participat Florea Dumitrescu, ambasadorul României la* Pekin.

LISABONA;

Convorbiri româno-portugheze

Franța respinge orice evoluție de natură 
să aservească interesele ei naționale" 

— declară premierul Raymond Barre

LISABONA 12 (Agerpres). — Tovarășul Virgil Cazacu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, aflat în vizită în Portugalia, s-a întîlnit la Consiliul Revoluției cu generalul Franco Charais șl comandantul Martins Guerreiro, membri ai consiliului.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire în cadrul căreia au fost relevate raporturile bune dintre Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste și Consiliul Revoluției din Portugalia.Au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale, expri- mîndu-se dorința comună de a aprofunda raporturile de prietenie și colaborare dintre poporul român și po-

porul portughez, în favoarea progresului celor două țări, a cauzei păcii și securității în Europa și în lume. S-a procedat, de asemenea, Ia un schimb de păreri asupra principalelor probleme ale vieții internaționale actuale.Membrii Consiliului Revoluției au exprimat înalta lor stimă și considerație fată de personalitatea și gîndi- rea președintelui Nicolae Ceaușescu. Ei au subliniat importanța deosebită pe care o are în prezent pentru întărirea păcii și securității internaționale politica externă independentă și constructivă a României.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a fost prezent ambasadori! României la Lisabona. Marin Iliescț
PARIS — Primul ministru al Franței. Raymond Barre, a afirmat că „președintele republicii si un guvern francez, oricare ar fi el. nu pot în nici un domeniu să accepte evoluții care ar semnifica aservirea sau vasa- Iizarea Franței".

După cum relevă agenția France Presse. Barre a făcut această precizare în legătură cu poziția oficială a Franței fată de Parlamentul vest- european, organ consultativ al C.E.E.. si fată de noul sistem monetar din cadrul Pieței comune.
Un vot împotriva ingerințelor C.E.EAdunarea Națională a Franței a a- doptat un proiect de lege care interzice. pe de o parte, organizarea de campanii publicitare în vederea alegerilor din iunie 1979 ale Parlamentului vest-european. organ consultativ al C.E.E.. pe baza votului universal, iar, pe de altă parte, finanțarea de către Plata comună a unor partide politice franceze.Proiectul a fost supus spre adoptare în parlament de către deputății comuniști si cei renrezentînd Adunarea pentru Republică (Mișcarea gaullistă), partid din coaliția guvernamentală.

în favoarea • proiectului de lege, precizează agenția France Presse. au fost exprimate 246 voturi, contra 124 si 100 abțineri.După opinia deputatilor comuniști si gaullisti. afectarea de către C.E.E. a sumei de 10 milioane de unități de cont (din care 20 la sută pentru Franța) în scopul informării asupra viitoarelor alegeri ale Parlamentului vest- european. apare ca „o tentativă de ingerință a instituțiilor comunitare in organizarea si desfășurarea uneî campanii electorale ce urmează să aibă Ioc în Franța".

Prima
Mitingul de la Luanda12 (Agerpres). — Luînd mitingul de masă de la prilejul aniversării unuiLUANDA cuvîntui la Luanda cu an de Ia crearea M.P.L.A. — Partidul Muncii. Agostinho Neto, președintele partidului, președintele R.P. Angola, a arătat că „partidul consideră drept sarcină principală rezolvarea problemelor vitale cu care este confruntat poporul adăugat rînd, să buie să tare națională pentru ca. acolo unde este posibil, să facem mai mult decît a stabilit congresul".în fața statului angolez, a continuat Agostinho Neto. stau numeroase probleme, mai ales in mediul rural. „De aceea, a explicat el, C.C.

angolez. Pentru aceasta, a el, este necesar, în primul se dezvolte economia. Tre- revizuim planul de dezvol-

al partidului a adoptat hotărîrea de a permite micilor comerciant! să-și desfășoare activitatea. Aceasta nu înseamnă, desigur, renunțarea la planul colectivizării și naționalizării întreprinderilor, nici un fel de politic".Evidențiind rii activității ____________influentei sale în mase, s-a referit în continuare ______________de accelerare a creării unor organe cu adevărat reprezentative ale puterii populare. în acest scop, s-a ho- tărît crearea unui departament special și urmează să se facă o reducere a aparatului administrativ al ministerelor și să se transfere în provincie cadrele astfel eliberate.

Aceasta nu înseamnă pas înapoi in domeniulnecesitatea partidului. lntensifică- a creșterii vorbitorul la măsurile

agențiile de presă transmit
Convorbiri româno-dane- 

26. Vasile Glișa, adjunct al ministrului afacerilor externe, a fost primit de Henning Christophersen. ministrul afacerilor externe al Danemarcei, și a avut convorbiri la M.A.E. al acestei țări. Au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și o serie de probleme internaționale actuale de interes comun.
Primire la Moscova. Le°- nid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., - ' ' - 'diului Sovietului l-a primit pe secretar general dului Socialist

președintele Prezi- Suprem al U.R.S.S., Saddam Hussein, adjunct al Parti- Arab Baas, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, aflat într-o vizită oficială de prietenie In U.R.S.S. A fost exprimată hotărîrea părților de a dezvolta dintre U.R.S.S. și Irak politic, economic și în Totodată, s-a procedat de opinii în probleme actuale, o atentie deosebită fiind a-
colaborarea în domeniile alte domenii, la un schimb internaționale

cordată situației din Orientul Mijlociu.
Ședința Comisiei perma

nente C.A.E.R. pentru trans
porturi; desfășurată la Moscova, a examinat sarcinile care decurg pentru comisie din hotărîrile sesiunii C.A.E.R. și Comitetului Executiv al C.A.E.R., adoptîndu-se măsuri cu privire la perfectionarea în continuare a colaborării în domeniul transporturilor și a activității comisiei. Comisia a analizat stadiul lucrărilor de coordonare a planurilor în problemele care prezintă interes reciproc din domeniul transporturilor, deter- minîndu-se modalitatea de desfășurare în continuare a consultațiilor în aceste probleme.

Ședința Prezidiului C.C. 
al U.C.I», desfășurată la Belgrad, a examinat și adoptat programul de manifestări cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist din Iugoslavia, respectiv a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Prezidiul a examinat, de asemenea, programul de activitate al C.C. al U.C.I. pe anul 1979, ce urmează să fie adoptat la următoarea plenară a Comitetului Central, și proiectul regulamentului de informare a membrilor C.C. al U.C.I.

La Parii a avut 
anuală de acordare 
pentru științe ale _____________
franceze. Printre laureați se nu
mără și savantul român prof. dr. 
docent Gheorghe Marinescu 
Dinizvor, șef de secție la Spi
talul de boli infecțioase „Dr. Vic
tor Babeș", din București, căruia 
i-a fost decernat, pentru studiile 
privind mononucleoza infecți- 
oasă, premiul „Doistau-Blutel". 
Premiat pină acum de trei ori 
de Academia franceză de medi
cină — al cărei membru cores
pondent este — prof. Gh. Mari
nescu Dinizvor este singurul 
laureat străin din acest an.

loc ședința 
a premiilor 

Academiei

Patriot» din Zimbabwe 
au distrus, în urma unei curajoase operațiuni de luptă, cel mai important depozit petrolier al regimului rasist de la Salisbury, anunță un comunicat al Frontului Patriotic Zimbabwe, difuzat la Lusaka,

Convorbiri polono-eîiopie-La Varșovia au avut loc convorbiri între Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. și Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste. Convorbirea a prilejuit un schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor bilaterale și probleme internaționale de interes comun.

Norvegia se retrage din 
„șarpele monetar" vest-eu
ropean» Primul ministru al Norvegiei, Odvar Nordll, a anunțat că țara sa a hotărît să nu adere la sistemul monetar vest-european, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 1979. Totodată, el a ffccut cunoscut că începînd de marți Norvegia se retrage din așa-zlsul „șarpe monetar" vest-european. Pină acum, Norvegia era singura țară nemembră a C.E.E. participantă la „șarpele monetar".

J POZIȚII DIFERENȚIATE
a creării noului sistemde faptul că timp îndelungat dolarul american s-a aflat în centrul sistemului valutar international. Este adevărat că acest sistem a încetat să mai funcționeze după 1973, dar și in prezent tranzacțiile între membrii C.E.E. se fac în dolari — ceea ce a făcut ca moneda americană să-și exercite in continuare influența asupra finanțelor „celor nouă". în aceste condiții, membrii C.E.E. au conceput un mecanism monetar vest-european (așa-nu-

au evidențiat, in acest sens, că atît timp cit ratele inflației diferă de la o tară la alta nu se poate perpetua un curs de schimb incompatibil cu raportul dintre puterile de cumpărare ale monedelor. Pornind de aci s-a a- vansat propunerea creării unui sistem monetar nou. mai stabil al țărilor Pieței comune. Or. imul din impedimente. asa cum a reieșit din discuțiile între ..cei nouă", este faptul că un nou sistem monetar implică si un transfer de competente instituțiilor financiar-

11 onetar vest-europeanrezervele manifestate de unele țări nu s-au rezumat doar la aspectul monetar. Desfășurarea reuniunii a dovedit că fiecare participant si-a expus preocupările de ordin economic, mai mult sau mai puțin diferite de ale celorlalți participanți. S-a vădit, astfel. în mod pregnant că diferite state tind să-si facă ascultat cuvîntui. să-și promoveze propriile interese in cadrul Pieței comune. în acest sens, expli- cind în parlamentul britanic hotărîrea cabinetului laburist de a nu se ală-
• Nivelurile inegale de dezvoltare economică a „celor nouă" — la originea deosebi
rilor de poziții față de proiectul noului sistem monetar vest-european • Nici un partener 
nu este dispus să-și sacrifice interesele naționale pe altarul comunității supranaționale
• O conlucrare eficientă nu se poate realiza decît pe baza egalității și avantajului reciproc

mitul „șarpe monetar"), care n-a dat însă rezultatele scontate, atît din cauza scăderilor repetate ale cursului dolarului la bursele de schimb, cît și datorită diferentelor de nivel de dezvoltare între „cei nouă", care n-au permis menținerea raporturilor monetare în limitele prevăzute de acest sistem.Totodată, devalorizarea dolarului conferă, potrivit specialiștilor Comisiei C.E.E., importante atu-uri comerciale industriei americane, tn competiția cu țările vest-europene, — de aici decurgînd o accentuare a concurenței între partenerii occidentali.în aceste condiții s-a vădit că actualele fenomene de criză au accentuat discrepantele existente între nivelurile de dezvoltare ale membrilor Pieței comune, făcînd dificilă găsirea unor soluții comune problemelor economico-financiare si. tn special, inflației. Dezbaterile de la Bruxelles

valutare comune — cu alte cuvinte de la nivel national la nivel supranational. Astfel, proiectul de uniune monetară tinde să atragă după sine nu numai o uniune economică, ci si un pas înainte pe calea uniunii politice, obiectiv ce datează de multă vreme, dar care s-a dovedit iluzoriu din cauză că diferite țări vizate nu s-au arătat dispuse să admită știrbirea suveranității lor naționale.în acest context, la reuniunea de Ia Bruxelles s-au reliefat obstacolele existente in calea realizării proiectului de creare a unui nou sistem monetar în perimetrul „celor nouă". După cum relevă observatorii de presă. Anglia a declarat că. ne moment, nu este pregătită să adere, iar Italia si Irlanda au cerut un răgaz de gîndire. (Ulterior, guvernul italian a anunțat hotărîrea de a adera la noul sistem monetar ; partidele comunist și socialist și-au anunțat însă dezacordul, considerînd că nu sînt încă întrunite condițiile pentru aceasta). Dar,

tura, deocamdată, noului sistem monetar vest-european, premierul James Callaghan a arătat că „la Bruxelles 
au prevalat interesele naționale și 
Marea Britanie este una din țările 
care pun pe prim plan interesele na
ționale". La rîndul său, ministrul de finanțe britanic, Denis Healey, a declarat că proiectul ridică unele obstacole „de neînvins", care au împiedicat pînă acum Anglia, Italia și Irlanda să adere la acesta. „Întregul 
mecanism al sistemului, spunea el, 
trebuie să se bazeze pe ajutorarea 
țărilor mai puțin prospere de către 
cele mai prospere. Pe măsură ce 
trece timpul insă devine mai evi
dent că țările mai bogate nu sînt 
dispuse să transfere resurse țărilor 
mai puțin prospere într-o asemenea 
măsură incit să le încurajeze să-și 
asume riscul aderării la sistem".Deosebirile de poziții manifestate la reuniunea de la Bruxelles nu reprezintă. de fapt, ceva nou : nu de 
puține ori l-a intimplat ca unul sau

altul din membrii C.E.E. să facă notă discordantă fată de anumite hotăriri, considerînd că acestea ii lezează interesele. suveranitatea națională. Și în acest caz. reuniunea a demonstrat că nici unul din parteneri nu este dispus să-și sacrifice interesele naționale ne altarul unei comunități supra- nationale. în cadrul căreia s-ar ignora condițiile specifice din fiecare tară membră a C.E.E. S-a văzut, din nou, că pozițiile si interesele diferențiale ale partenerilor se dovedesc mai puternice decît tendințele integrationiste. Afirmarea si apărarea propriei poziții este, in fond, dreptul și datoria fiecărui stat, expresia răspunderii sale fată de propriul său popor. Din acest motiv pot apărea — si în fapt apar — deosebiri în abordarea problemelor, ceea ce este un lucru firesc. Dacă, așa cum este probabil, Marea Britanie și Irlanda nu se vor alătura, la 1 ianuarie 1979, celorlalți parteneri din C.E.E. în acțiunea de a urni din loc „Europa monetară", a- ceasta va dovedi, o dată în plus, dacă mai era nevoie, că soluții viabile trebuie căutate nu prin ignorarea intereselor proprii ale diferitelor părți, ci prin efortul de a le armoniza, de a realiza cel mai larg consens, de a asigura o conlucrare bazată pe egalitate în drepturi si liber consimtă- mînt.Totodată, eșecul tentativelor de pînă acum de a forma „zone de stabilitate monetară" pune în lumină necesitatea întreprinderii unor eforturi susținute in vederea cristalizării unui nou sistem monetar international, sănătos si echitabil, cu participarea tuturor statelor lumii, care să asigure statornicirea unor raporturi de schimb reale, fundamentate economic, să creeze premisele unei mai mari stabilități a cursurilor valutare, să stimuleze dezvoltarea fiecărei țări, progresul general.

întîlnire sovieto-ameri- 
COnă. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. Andrei Gromîko. șl secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus Vance, se vor întîlni Ia Geneva In zilele de 21 și 22 decembrie. Agenția T.A.S.S. precizează că ei vor examina probleme legate de acordul cu privire la limitarea armamentelor strategice ofensive, țlnind seama de intenția exprimată de ambele părți de a încheia tn viitorul apropiat e- laborarea acestui acord pe o bază reciproc acceptabilă.

Lupte în Nicaragua.In «*■ giunile muntoase din Nicaragua se desfășoară lupte între detașamentele Frontului Sandinist de Eliberare Națională și Garda națională fidelă dictatorului Somoza. Ziarul panamez „Critica" relevă că unitățile regimului somozist folosesc artileria și aviația pentru a Înăbuși acțiunile forțelor de rezistență.
Funeraliile Soldei Meir.La 12 decembrie au avut loc funeraliile fostului premier israelian, Golda Meir, decedată vinerea trechtă, la vîrsta de 80 de ani.
„Pioneer-Venus-2". Una din cele cinci sonde ale misiunii spațiale americane „Pioneer—Venus-2“, care au pătruns, sîmbătă, în atmosfera venusiană. a supraviețuit impactului cu solul planetei, continuînd să transmită timp de 68 de minute. Acest fapt este interpretat ca un prim Indiciu al existentei pe Venus a unor substanțe moi — singura explicație posibilă pentru menținerea intactă a sondei după contactul cu suprafața planetei.

Gh. CERCELESCU

întrevedere la Sofia.TodorJivkov, prlm-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, a avut luni o întîlnire cu Herbert Mies, președintele P. C. German, anunță agenția B.T.A.
Deținuți eliberați în Indo

nezia. AW 1 319 detinutl politici indonezieni au fost puși in libertate — a anunțat procurorul general, Aii Said. Măsura este în conformitate cu decizia guvernului de a elibera pe toți dețlnuțil de pe insula Buru, în total 10 000, din care jumătate au fost deja puși în libertate.
Reuniune 0.PJI.E.P. ** Abu Dhabi au început lucrările sesiunii Consiliului ministerial al Organizației țărilor arabe exportatoare de petrol (O.P.A.E.P.). Participantii vor dezbate, printre altele, și probleme privind înființarea unul Institut arab al petrolului, la Bagdad. Actuala reuniune nu va lua în dezbatere problema majorării prețului la petrol, această chestiune urmînd a fi discutată de Consiliul ministerial al O.P.E.C., care-și va începe lucrările la sfîrșitul acestei săptămlni, tot la Abu Dhabi.
400000000 de persoane 

victime ale foametei. Drep- tul de a nu suferi de foame constituie o condiție de bază ca oamenii să se bucure de drepturile la viață și sănătate înscrise în Declarația Universală a drepturilor omului, a declarat directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), Edouard Sa- ouma. „Faptul că de acest drept nu se bucură peste 400 milioane de cetățeni de pe planeta noastră este unul dintre cele mai mari scandaluri ale epocii noastre" — a spus el.
Reglementarea pașnică a diferendelor

încheierea lucrărilor reuniuniiGENEVA 12 (Agerpres). — La Montreux s-au încheiat lucrările reuniunii de experti ai statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, convocată pe baza Actului final de la Helsinki pentru a examina și elabora o

de experti de la Montreuxmetodă general-acceptabilă de reglementare pașnică a diferendelor între statele participante. Participantii au elaborat și adoptat elementele unei abordări comune, care să stea la baza eforturilor viitoare pentru realizarea acestui scop.
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