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) Expresie a preocupărilor constante ale partidului și statului nostru pentru satisfacerea la un nivel 
superior a cerințelor de viață ale populației, a grijii permanente

față de rezolvarea in condiții cit mai bune a unor probleme de larg interes cetățenesc, ieri a avut loc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a analizat, luni după-a-
miază, in cadrul unei vizite de lucru, modul în care
Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de
Construcții, proiectanții și colectivele întreprinderi
lor de prelucrare a lemnului acționează pentru în
făptuirea prevederilor Programului privind producția
și desfacerea bunurilor de consum pînă în 1980,
pentru realizarea de noi tipuri și modele de mobilă
cu însușiri multifuncționale, pornind de la faptul că
in actualul cincinal vor fi puse la dispoziția popula
ției circa 980000—1000000 de noi locuințe.

La această vizită au participat tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Gheorghe
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Janos Fazekas,
Paul Niculescu, losif Uglar, llie Verdeț, losif Banc,
Vasile Patilineț, Mihai Marinescu, viceprim-ministru
al guvernului.

Expresie a grijiî stăruitoare 
a secretarului general al 
partidului față de rezolvarea 
în condiții cît mai bune și în 
mod cît mai operativ a unor 
pfc^pme de larg interes ce- 
t,^?nesc și, în același timp, 
cu largi implicații economice 
și sociale, această analiză se 
înscrie, în mod firesc, în con
textul preocupărilor constante 
ale partidului și statului nos
tru pentru satisfacerea la un 
nivel superior a cerințelor de 
viață ale populației în spiritul 
hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român privind ridicarea 
neîncetată a nivelului de trai 
și de civilizație al întregului 
popor.

Cadrul- în care s-a desfășu
rat dialogul de lucru al secre
tarului general al partidului 
cu specialiștii, consacrat pro
blemelor privind îmbunătăți
rea gradului de confort și 
calității mobilei, l-a constituit 
unul dintre blocurile tridicate 
pe șoseaua Colentina, zonă în 
care a prins contur, în ultimii 
ani, un nou și modern cartier. 
Aici, un număr de apartamen
te au fost mobilate cu garni
turi și piese noi sau reproiec-

tate, concepute și realizate de 
arhitecți, proiectanți și specia
liști din industria de prelucra
re a lemnului în lumina indi
cațiilor date de secretarul ge
neral al partidului.

Cu prilejul unor vizite de 
lucru similare făcute in a- 
cest an, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a formulat, după 
cum se știe, recomandări im
portante referitoare la crearea 
unor tipuri de mobilier mo
dern, multifuncțional, dimen
sionat potrivit spațiilor din 
fiecare apartament, la adapta
rea acestor tipuri la gusturile 
și preferințele locatarilor.

Este semnificativ pentru ho
tărîrea fermă cu care oamenii 
muncii din țara noastră mate
rializează programul partidu
lui nostru și felul în care spe
cialiștii și muncitorii din in
dustria mobțlei au acționat 
pentru traducerea în viață a 
acestor indicații ale secretaru
lui general al partidului. Co
lectivele de creatori de la in
stitutele și întreprinderile de 
profil și-au consacrat efortu
rile creatoare în vederea rea
lizării de garnituri și piese de 
mobilier destinate dotării lo
cuințelor pe măsura exigențe

lor în creștere ale cetățenilor, 
corespunzător gradului de teh
nicitate și posibilităților spo
rite ale unităților producătoa
re.

Dovada grăitoare a rezulta
telor , obținute. în acest sens a 
oferit-o cuprinzătoarea varie
tate de modele și tipuri, noi 
sau îmbunătățite, prezentate 
în cursul acestei vizite de u- 
nitățile de concepție și produc
ție ale Ministerului Economi
ei Forestiere și Materialelor 
de ■ Construcții, ale Consiliu
lui popular al municipiului 
București.

Odată cu noile tipuri de 
garnituri pentru camere deri, 
dormitoare, camere pentru co
pii, bucătării și holuri, au fost 
înfățișate și soluții noi și in
genioase de mobilare a încă
perilor cu diferite destinații.

eare urmăresc în principal fo
losirea mai bună a spațiilor 
construite. Ele au cuprins o 
largă gamă de variante, di
versificate ca modalități teh
nice de execuție, grad de fi
nisare și stil. A reținut în 
mod deosebit atenția :faptul 
că soluțiile propuse, carb au 
fost mai judicios gîndite în 
funcție de necesitățile popu
lației, prevăd utilizarea unor 
piese asamblabile în diferite 
forme, realizarea unui mobi
lier cu funcțiuni multiple, uti
lizarea eficientă a holurilor 
prin dotarea acestora cu du
lapuri înzidite. în acest sens, 
au fost remarcate posibilită
țile variate pe care Ie oferă 
astfel de tipuri de mobilier a- 
tît în ce privește utilizarea lor, 
cît și folosirea mai bună a 
camerelor de locuit și . exploa

tarea mai judicioasă a spații
lor de păstrare și depozitare a 
articolelor vestimentare și 
obiectelor de uz casnic. în a- 
celași timp, diferitele părți 
componente ale mobilierului, 
modulat pot fi cumpărate 
treptat, în funcție dej riecesi- 
tăți. Totodată, fabricarea unor 
asemenea produse înseamnă 
pentru unitățile din industria 
de prelucrare a lemnului noi 
posibilități de realizare în 
flux tehnologic continuu a 
mobilei, rapiditate in execu
ție,..micșorarea volumului de 
lucrări reclamat de transpor
tul’ lor.

Analizînd soluțiile propuse, 
secretarul general al parti
dului a apreciat strădania lu
crătorilor din acest sector al 
economiei naționale de a pune 
la dispoziția populației o pa
letă mai bogată de modele de 
mobilier și aranjamente func
ționale cît mai reușite din 
punct de vedere estetic.

în același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recoman
dat să se acorde în continuare 
o mare atenție dimensionării 
optime a diferitelor piese, în 
scopul asigurării urnii confort 
sporit, în special pentru în
căperile destinate copiilor și 
tineretului, realizării unui mo
bilier durabil și, totodată, co
mod, ușor de întreținut.

In timpul întîlnirii cu se
cretarul general al partidului, 
reprezentanții colectivelor de 
proiectanți și ai întreprinderi
lor producătoare au exprimat 
hotărîrea acestora de a traduce 
neabătut în viață sarcinile ce 
le revin în aplicarea politicii 
partidului de sporire continuă 
a nivelului de trai al popu
lației.

în încheierea analizei pri
vind direcțiile de acțiune în 
care trebuie să-și îndrepte e- 
forturile specialiștii, toți lu
crătorii din industria mobilei, 
secretarul general al partidu
lui a recomandat ca, în scopul 
cunoașterii cît mai exacte a 
preferințelor publicului, să se 
organizeze o consultare largă 
a cetățenilor. în acest scop, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca apartamentele mo
bilate, care au făcut obiectul 
vizitei, să rămînă deschise 
pentru cetățeni, astfel încît, 
cunoscîndu-se părerile lor, ac
tivitatea colectivelor din in
dustria de prelucrare a lemnu
lui să poată răspunde mai bine 
cerințelor și exigențelor 
populației.

Oamenii muncii din industria județului Alba 
— români, maghiari, germani — raportează că 
în ziua de 20 decembrie au îndeplinit planul 
producției-marfă-pe întregul, ah 1976. urmind ca 
prevederile la producția globală să le realizeze 
cu 9 zile mai devreme.

Avansul ciști'gat le va permite să obțină supli
mentar o producție în valoare de peste 305 mi
lioane lei materializată, intre altele, în livrarea 
peste plan economiei naționale a aproape 900 
tone diverse mașini si utilaje. 1 300 tone sodă 
caustică. 18 300 mașini electrice de spălat rufe 
și alte produse cu desfacere : asigurată.

Intr-o telegramă adresată cu acest prilej C.C. 
al P.C.R.. tovarășului NICOLAE CEAțJȘESCU, 
de Comitetul județean Alba al, P.CrR., ■ se spune 
între altele : .

Cu prilejul acestui înșuflețitpr raport munci
toresc. in numele celor peste 64 000 de comu
niști. al tuturor celor care trăiesc și mundhsc pe 
strămoșeștile meleaguri ale Albei, ne exprimăm 
încă o dată, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
aleasa prețuire și recunoștință nemărginită față 
de neobosita dumneavoastră activitate, consa
crată în întregime înfloririi socialiști (a scumpei 
noastre patrii, mulțumirile cele mai fierbinți 
pentru grija părintească și sprijiniți’ permanent 
pe care le acordați dezvoltării multilaterale a 
județului, pentru indicațiile și îndemnurile în
flăcărate pe care ni le-ați adresat, j^iind in 
fiecare an in mijlocul nnștru.f \ , ? . ■

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din județul Alba, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, vor consolida acest suqces pregătindu-se 
temeinic cu înaltă responsabilitate, perîtru un 
nou an de muncă rodnică, în vederea înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor de producție p€; întregul 
cincinal, spre binele și măreția României so
cialiste.

★
Și județul Neamț și-a îndeplinit cu zece zile 

mai devreme sarcinile de plan pe 1976 la pro
ducția globală industrială. Se va realiza supli
mentar o producție industrială în valoare de 
450 milioane lei. concretizată, între altele, în 
10 600 tone țevi din oțel, 3 100 tone fire și fibre 
sintetice, 41 000 tone ciment, 5 200 mc prefabri
cate din beton, ș.a.

La întreprinderea 
de motoare 

electrice-Pitești

Cu. această ocazie, Biroul Cpmitetului județean 
Neamț al P.C.R. a adresat o telegramă C*C. 
al P.C.R.. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
in: care se menționează. între altele :• '■ '•» ■

Vă informăm ■ cu această ocazie- ,ca>.răîntțem 
hotăriți să facem totul pențru.' îndeplinirea 
și depășirea planului pe 197.7.-' fn prezent,- 
lucrăm la finalizarea ultimelor pregătiri, 
astfel ca îndeplinirea planului să decurgă ritmic 
încă din primele zile ale anului viitor, 
conștien.ți fiind că numai prin realizarea exempla
ră a sarcinilor ce ne revin în noul an și in întregul. 
cincinal ne, vom aduce contribuția la creșterea 
continuă a nivelului de viață al oamenilor muncii, 
la înfăptuirea'amplului program de , făurire, a 
societății' ' socialiste multilateral . d^Qltăte în; 
patria , noastră. ‘ : ,

*
Oamenii muncii din județul .Vaslui raportează 

că in ziua de 20 decembrie, a.c. au ;îndeplinit 
sarcinile de plan la producția globală indus
trială pe 1976.

întreprinderile industriale ale județului ; vor 
realiza-în zilele care au mai rămas din acest 
an o-producție globală suplimentară- de peste 
130 milioane lei, concretizată -intr-un volum în
semnat de produse, solicitate atît pe piața in
ternă, cît și la export.

In telegrama adresată cu acest prilej C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de 
Comitetul județean Vaslui al P.C.R.. Se " spune 
între altele :

Raportîndu-vă acest important succes din. 
viața județului nostru, asigurăm conducerea 
partidului, pc dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, că oamenii, muncii din 
județul Vaslui, cu profundă încredere și atașa-.. 
mont total față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, vor depune eforturi 
susținute,. întreaga lo-r pricepere și energie pen
tru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor 
ce ne revin în anul viitor, in întregul cincihal, 
conștienți fiind că in acest fel ne aducem con
tribuția la înfăptuirea programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism pe pămintul scump 
al patriei străbune — România socialistă.

Obiective permanent urmărite 
de către fiecare tinăr 

la locul său de muncă:

calitate
Organizare temeinică, 
produse

Modul in care s-a acționat pe parcursul întregului an, măsurile 
organizatorice întreprinse, succesele obținute in ultimul timp de 
colectivul de muncă de la întreprinderea de motoare electrice 
Pitești constituie un exemplu convingător de ceea ce inseamnă 
preocupare pentru ridicarea calității produselor. Recent, colec
tivul de muncă de aici a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe acest an la principalii indicatori, fapt ce va permite realiza
rea, peste prevederi, in această lună, a unor produse in valoare 
de peste 30 -milioane lei. Succesul oițe cu atit mai mare cu cit 
el este datorat înțelegerii de către fiecare muncitor din secțiile 
de producție, de toate celelalte cadre, că pe poarta uzinei nu 
trebuie să iașâ decit produse de cea- mai bună calitate.

Zilele trecute-de pe banda de 
montaj a întreprinderii a ieȘi't 
motorul cu numărul 7 000 000. -în 
decursul anilor care au trecut 
de la punerea în funcțiune a fa
bricii. la I.M.E. Pitești au fost 
asimilate 85 tipuri de motoare 
electrice, asincrone j?i fracțio
nare, concepute în 260 de va
riante constructive și;de tensiu
ne. Numai în anul 1976 au fost 
asimilate in fabricație și moder
nizate 9 tipuri de produse. In 
același timp, datorită eforturilor 
depuse de proiectanți și con
structori durata de asimilare, în 
faza de introducere în fabrica
ție, a fost redusă cu peste 10 
zile, fapt ce a condus la creș
terea productivității muncii și 
obținerea unor importante bene
ficii peste prevederi. In ultimele 
luni, productivitatea muncii _ pe 
lucrător, în secțiile de bază, a 
crescut cu 7 972 lei față de 600 
lei cît prevedea angajamentul. 
Prin măsurile organizatorice pro
puse recent, pentru reamplasa- 
rea mașinilor pe flux, elimina

rea unor locuri înguste, se pre
conizează să se obțină in con
tinuare importante economii. 
Rezultate foarte bune au fost 
obținute și în cadrul întrecerii 
uteciste din întreprindere, al că
rei obiectiv principal l-a consti
tuit tot ridicarea calității pro
duselor, a muncii fiecărui tinăr. 
Prin reproiectarea de către tineri 
a unor repere și instalații, auto
matizarea unor lucrări au putut 
fi realizate, suplimentar, numai 
în : secția ..motoare electrice 
fracționare B“ produse în va
loare de peste 5 milioane lei. 
Maistrul Vasile Iordache, șeful 
secției, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid din unitate, 
sublinia că la toate acțiunile în
treprinse pe linie de producție 
în mod deosebit s-au remarcat 
tinerii Grigore Bălcescu, Ion 
Retevoiescu, Nicolae Ștefan. Ju
lia Enache, Ana Toma, aflați, de 
fiecare dată, primii la toate acr- 
țiunile întreprinse de organiza
ția U.T.C., de conducerea unită
ții.

Deși, așa cum spuneam. în ul
tima vreme produsele executate 
de constructorii de motoare elec
trice din Pitești- sînt tot mai 
mult apreciate, datorită calită
ții lor, în continua creștere, nu 
au fost puse în valoare toate 
rezervele de care dispune co
lectivul în acest sens. Se înre
gistrează încă rebuturi, în unele 
locuri de muncă materialele nu 
sînt judicios folosite și din a* 
ceste cauze, consumurile speci- 
fiec Sînt încă ' rididaie. Factorii 
de..răspundere, tinerii , cu care 
am stat " de vorbă nu au putut 
să ne spună prea multe lucruri 
in legătură cu masurile între
prinse pentru eliirrtnarea acestor 
neajunsuri. Succesele de care 
vorbeam la începlit. realizările 
acestui an puteau fi mult mai 
mari dacă, se' respectau angaja
mentele -și în ceea de; privește 
consumurile de materiale (cupru, 
aluminiu, siliciu, oțel) și dacă 
mașinile, utilajele; instalațiile ar 
fi fost utilizate la capacitate. 
Indicele de utilizare al acestora 
este de 60 la sutâj cu mulț sub 
cel planificat. Iată, deCi, că' pe 
lingă sarcinile ce revin colecti
vului de muncă de la I.M.E. Pi
tești, pentru pregătirea produc
ției anului viitor, organizarea 
mai bună a muncii. întărirea 
disciplinei, în mod deosebit, în 
atenția fiecărui cadru trebuie să 
stea, ca obiective de cea mai 
marc importantă, grija pentru 
folosirea in mod judicios a ma
terialelor. pentru utilizarea în 
mod corespunzător a utilajelor.

N. MILITARU

Școala întregului sat

ÎNVĂȚÂMÎNTUL
AGROZOOTEHNIC
• Un amplu-program de pregătire profesională în concordanță cu 
cerințele cincinalului revoluției tehnico-științifice, bazat pe ultimele 
noutăți intervenite în tehnologiile de cultură și de creștere a ani
malelor, pe fructificarea experienței pozitive a unităților agricole 
de producție fruntașe. • în atenția organizațiilor U.T.C. de Ia sate, 
antrenarea tuturor tinerilor la cursurile organizate, urmărirea mo
dului în care aceștia iși însușesc și aplică noile cunoștințe dobîn- 
dite. • La dispoziția cursanților — 54 de titluri de lecții speciale 
într-un tiraj de peste 20 milioane exemplare, numeroase alte bro

șuri, pliante, planșe și filme documentare

în curînd se vor deschide 
cursurile învățămîntului agro
zootehnic de masă, principală 
formă de pregătire profesională 
a țăranilor cooperatori, a me
canizatorilor, a lucrătorilor din 
întreprinderile agricole de stat 
și din stațiunile experimentale. 
Dată fiind importanța pregătirii 
profesionale a lucrătorilor o- 
goarelor, a ridicării nivelului lor 
de cunoștințe in condițiile prac
ticării unei agriculturi moder
ne, intensive, de mare produc
tivitate, am solicitat tovarășului 
ing. dr. Teodor Marian, director 
în Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, unele detalii 
în legătură cu modul de orga
nizare și conținutul îrivățămin- 
tului agrozootehnic, cu modifi
cările și noutățile ce au inter
venit.

— în fiecare ah. după strîn- 
gerea și depozitarea ultimelor 
produse agricole, cei. care au 
muncit de-a lungul unui an pe 
ogoare — țărani cooperatori, 
mecanizatori, muncitori dii) a- 
gricultura de stat și din alte 
sectoare ale agriculturii — par
ticipă timp de 3 luni. începînd 
cu data de 1 decembrie. Ia 
cursurile de pregătire profesio
nală.

Pentru că, este știut, coordo
natele unei agriculturi moder
ne se pot aplica numai cunos- 
cînd bine meseria de agricultor»

ultimele • noutăți intervenite în 
tehnologiile de cultură și de 
creștere a animalelor, fructifi- 
cind experiența pozitivă a uni
tăților și fruntașilor in produc
ție, mînuind cu pricepere și 
răspundere tractoarele și mași
nile agricole din dotarea actua
lă a agriculturii românești. în- 
vațămîntul profesional de masă, 
școala cu cei mai mulți elevi, 
face ,parte integrantă — potrivit 

, ,Hotâririi Secretariatului C.C. al
P.C.R. — dintr-un amplu pro
gram de pregătire profesională 
a lucrătorilor din .agricultură. 
Această formă se ’ organizează 

‘în'toate întreprinderile agri
cole de stat, cooperativele agri- 

, cole de produpțje, stațiunile 
‘pentru mecanizarea agriculturii 
și ' stațiunile experimentale. 
Principiul de organizare va fi 
cel al profilului de activitate 
și al formațiilor de muncă. Ast
fel, în funcție de profilul for
mațiilor de muncă se vor orga
niza următoarele cercuri de spe
cialitate.:. cultura plantelor de 
cîmp. cultura legumelor, cultura 
pomilor, cultura viței de vie. 
creșterea animalelor (pe specii 
și categorii) și cercuri mixte, 
pentru mecanizatori și țărani 
cooperatori care deservesc ma-

Convorbire consemnată de
IONEL OVIDIU

(Continuare in pag. a Il-a)

in numărul 
de astăzi

Organizația U.T.C.
VALOAREA 
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ALE MEMBRILOR SĂI

Cum se pregătesc 
și participă formațiile 

tineretului la
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ROMÂNIEI" 
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Cartea pentru tineret

Taina" prințului 
de Samos*)

Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la
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AGfiA’lhl
Secretarul general al Partidului Comunist Român, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Partidului Revoluționar In
stituțional din Mexic, CARLOS SANSORES PEREZ, următoarea 
telegramă :

La alegerea dumneavoastră ca președinte al Partidului Revolu
ționar Instituțional, vă âdresez calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și de succes.

Am convingerea că relațiile statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Revoluționar Instituțional se vor dezvolta pe 
mai departe, în folosul întăririi raporturilor de conlucrare și prie
tenie dintre țările și popoarele noastre, ai cauzei păcii, colaborării 
și progresului în lume, în interesul construirii unei noi ordini po
litice și economice internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui ANTHONY 
J. MAMO următoarea telegramă :

în numele poporului din Malta și al meu personal aș dori să 
mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malta.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Islamice 
Mauritania, MORTAR OULD DADDAH, următoarea telegramă :

Am fost foarte impresionat de cuvintele conținute în mesajul de 
felicitări și urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le 
adreseze cu ocazia celei de-a 16-a aniversări a independenței țării 
mele.

împreună cu sincerele mele mulțumiri, vă exprim urările cele 
mai călduroase pe care poporul mauritanez, partidul și guvernul 
său și eu personal le formulăm pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea poporului român.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea Emirului Statului Bahrein, 
ISSA bin SALMAN AL-KHALIFA, următoarea telegramă :

Am primit cu măre plăcere salutul Excelenței Voastre de Ziua 
națională a Statului Bahrein și doresc să exprim Excelenței Voastre 
sincerele mele aprecieri și mulțumiri, dorind Excelenței Voastre 
sănătate și fericire și continuu progres și prosperitate.

unei
Luni dimineață a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
condusă de tovarășul Werner 
Lamberz, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită pentru 
schimb de experiență în țara 
noastră. Din delegație fac par
te : Kurt Tiedke, membru al 
C.C. al P.S.U.G.. șeful Secției 
propagandă a C.C. al P.S.U.G., 
Rudi Singer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Comitetu
lui de Stat al Radiodifuziunii ; 
Eberhard Heinrich, membru su
pleant al C.C. al P.S.U.G.. se
cretar al Comisiei de Agitație 
a Biroului Politic al P.S.U.G. ; 
Giinter F’.scher, adjunct al șefu
lui Secției Agitație a C.C. al 
P.S.U.G. ; Gerd ” '
tor la Secția 
C.C. al P.S.U.G.

La
peni,

Vehres, instruc- 
Intematională a

sosire, pe 
oaspeții au fost

aeroportul Oto- 
salutați

invitația Comitetului Cen- 
al Partidului Comunist

a P.S.U.G
de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Iuliu Fejes. membru al 
C.C. al P;C.R.. director general 
adjunct al Radioteleviziunii ro
mâne. Alexandru Szabo și Con
stantin Potingă, adjuncți ai șe
fului Secției Propagandă a C.C. 
al P.C.R.

Au fost de față 
ambasadorul R. D. 
București, membri 
dei.

Hans Voss, 
Germane la 
ai ambasa-

*
în după-amiaza aceleiași zile, 

delegația a avut convorbiri suc
cesive la C.C. al P.C.R. 
varășii Comei Burtică și Dumi
tru Popescu, membri ai 
tetului Politic Executiv.
tari ai C.C. al P.C.R. La con
vorbiri. care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească. au participat activiști 
ai C.C. al P.C.R.. precum si 
Hans Voss, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

cu to-
Corni- 
secre-

Vizita oficială de prietenie a președintelui Recensămîntul populației și al locuințelor

Consiliului de Miniștri al Republicii
Populare Ungare, Lăzâr Gyorgy

SOSIREA IN CAPITALA
Luni dimineața a sosit in 

Capitală președintele Consiliu^ 
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare. Gyorgy Lazar, 
care face o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră, la in
vitația primului ministru al Gu
vernului ___1
România, Manea Mănescu.

Primul ministru ungar 
însoțit in această 
Havasi Ferenc, 
al * 1 2. __ , ____
alte persoane oficiale, de con
silieri și experți.

Ceremonia primirii oficiale a 
avut loc la Gara Băneasa. unde 
au fost arborate drapelele de 
stat ale României și Ungariei.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare a fost 
intîmpinat cu căldură de tova
rășii Manea Mănescu și Eie 
Verdeț. de miniștri și alte per
soane oficiale.

Au fost de față Victor Bolojan, 
ambasadorul Românie: ia Buda
pesta, și Gyorgy Biczo. ambasa
dorul R.P. Ungare la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două ;ârt. O rardâ 
militară a prezenta: or.cruL

Republicii Socialiste

este 
vizită de 

vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, de

Depunerea 

unei coroane de flori
în cursul dimineții. președin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare. Lâ
zăr Gyorgy. a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroii» 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

în fața monumentului era ali
niată o gardă de onoare. Au 
fost intonate imnurile ce stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Un
gare.

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat un moment de 
reculegere. A fost vizitată apoi 
rotonda monumentului.

Convorbiri oficiale

La 
trai . ________ _______
Român, face o vizită de priete
nie în țara noastră o deleg, ^ie 
a Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Zanu. condusă de 
Robert Mugabe, secretar gene
ral. La sosire, del^ația a fost 
salutată de către tovarășul Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

în cursul zilei de luni, dele
gația a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Ca
pitală. în aceeași zi. Robert Mu
gabe și membrii delegației au 
avut o îtitîlnire la Sediul C.C. al 
P.C.R.. cu tovarășii Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Cu prilejul încheierii misiunii 
sale în tara noastră, ambasado
rul Republicii Burundi. Gaspard 
Emery Karenzo a oferit, luni, o 
recepție.

Luni seara, la Casa Centrală 
a Armatei a avut loc o adunare 
festivă, organizată in cinstea ce
lei de-a 35-a aniversări a arma
tei populare iugoslave, la care 
au participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Noul ambasador centrafrican 
în țara noastră. Antoine Kezza. 
a depus, luni, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

Vizita in
Prahova

La 20 decembrie. Ia Palatul 
Victoria au începu: convorbirile 
oficiale dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii So
cialiste România. Manea 
Mănescu. și președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare. Gyorgy Lâzăr.

în timpul convorbirilor, des
fășurate i: 
de respect 
a foc: 
pentru < 
relațiilor ____
țări. subliniindu-se 
dialogului

Luni seara a sosit în Capitală 
Mohamed Al-Imadi, ministrul 
economiei și comerțului exterior 
din Siria, președintele părții si
riene în Comisia mixtă guverna
mentală româno-siriană de co
operare economică, științifică și 
tehnică, pentru a participa la lu
crările sesiunii acestei comisii.

CRONICA U.T.C
In Capitală s-a încheiat 

schimbul de experiență din
tre Uniunea Tineretului Co
munist și Tineretul Liber 
German din R.D. Germană 
pe probleme privind activi
tatea organizațiilor de tine
ret din domeniul industriei 
construcțiilor de mașini.

în cursul după-amiezii. pri
mul ministru ungar a făcut o 
vizită in județul Prahova, unde 
a fost oaspetele colectivelor de 
munca de la cunoscutele unități 
economice Combinatul Petrochi
mic Brazi și Uzinele ,4 Mai“- 
Ploiești. în discuția cu gazdele, 
au fost evocate bunele relații de 
colaborare pe care unitățile 
românești le întrețin cu între
prinderi similare ungare.

Primul ministru ungar a fă
cut. apoi, o vizită la Comitetul 
județean Prahova al P.C.R., 
unde primul secretar, tovarășul 
Ion Circei, a înfățișat din rea
lizările oamenilor muncii pra
hoveni în dezvoltarea econo- 
mico-socială a județului, în în
deplinirea obiectivelor Con
gresului al XI-lea al partidului.

în această vizită, oaspetele a 
fost însoțit de Emil Nicolcioiu, 
ministrul justiției.

Dineu oferit de

BIBLIOGRAFIE LA ZI

Revista economică
Ultimele numere ale săptămî- 

nalului „Revista economică" au 
apărut într-o ținută grafică so
bră, lucru care se vede chiar 
de pe copertă. Este vorba insă 
de un reflex absolut firesc al 
conținutului publicației, care, de 
mai mult timp, se remarcă prin 
înalta sa ținută științifică și bo
gata argumentație faptică. Cele 
patru mari rubrici ale revistei 
— economie națională, conduce- 
re-organizare, leorie-idei și e- 
conomic mondială — oferă citi
torilor posibilitatea de a cunoaș
te și mai ales de a aprofunda 
și a înțelege cele mai diverse 
probleme și aspecte ale politicii 
r.oastre de dezvoltare economi
că. precum și fenomenele eco- 
r.omice prezente in evoluția so
cietății contemporane la scară 
mondială. Aceste rubrici, ca și 
mai recenta rubrică de consul
tații in sprijinul celor care stu
diază in invățămîntul politico- 
ideologic de partid, conținînd o- 
pinii și idei, studii și comenta
rii. fapte de v.iață și date sta
tistice. se caracterizează îndeo
sebi prin actualitatea și impor
tanta problematicii abordate, 
prin prestigiul și autoritatea 
colaboratorilor. Cîteva exemple 
ni le oferă chiar ultimu,l număr, 
ce vineri 17 decembrie a.c. O 
anchetă cu titlul „Specializarea 
și cooperarea în industrie" des
fășurată pe parcursul a cinci 
numere se încheie printr-un in
terviu cu tovarășul loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini. Altă anchetă pe 
tema asimilării de produse noi 
și creșterii productivității mun
cii in industrie începe, bucu- 
rindu-se la primul articol de 
colaborarea unor cercetători din 
Institutul central de cercetări e- 
conomice. Nu lipsesc nici an
chete sociologice ale căror con
cluzii sînt redate într-o formă 
publicistică, puncte de vedere 
asupra unor teorii economice noi 
ori asupra unor aspecte de isto
rie economică, articole mai 
scurte avind drept scop expli
carea manifestării în practica e- 
cohomică a unor indicatori e- 
sențiali (precum costul de pro
ducție), comentarii largi asupra 
unor probleme din domeniul e- 
conomiei mondiale (precum dez
voltarea rurală integrată), inte
resante statistici din economia 
mondială — desigur, comentate 
—, recenzii și semnale din cărți 
gi articole apărute în țară sau

peste hotare și nelipsitul fapt 
divers economic pe glob.

Oferind, așadar, la fiecare nu
măr al său, un sumar intere
sant, divers, prin problematică 
și modul de tratare, „Revista e- 
conomică" se definește ca o pu
blicație care nu trebuie să lip
sească din biblioteca nici unui 
tînăr cu ambiția de a fi „la zi" 
cu fluxul informației, cu proble
mele majore ale revoluției teh- 
nico-științifice.

VIRGIL SIMION

intr-o atmosferă caldă, 
t și înțelegere reciprocă, 
exprimată sa: isfacț ia 

' " pozitivă a 
cele două 

_ f_____  importanța 
_ Ia nivel înalt român o- 

ungar, in promovarea și dezvol
tarea legăturilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare multi- 
laterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Munci
toresc Socialist Ungar, dintre 
România și Ungaria, dintre 
poporul român și poporul ungar.

Au fost 
care s-au ____ _
rile și înțelegerile convenite cu 
prilejul întilnirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășul Jânos Kâdâr. prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
precum și stadiul relațiilor bi
laterale. îndeosebi al relațiilor 
de colaborare economică și teh- 
nico-șt iințifică.

în acest context, părțile iu 
relevat largile posibilități pe 
care le oferă economiile Româ-

evoluția
dintre

analizate modul in 
îndeplinit hotări-

primul ministru

al guvernului român
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a oferit, 
luni seara, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, 
Gyorgy Lăzâr.

Au participat 
Verdeț, membru 
Politic Executiv, 
al P.C.R.,
române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară de 
colaborare economică, Janos 
Fazekas, Ion Pățan, Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri ai 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, Florea Dumitrescu,

tovarășii Ilie 
al Comitetului 

secretar al C.C. 
președintele părții

Emil Nicolcioiu, miniștri. Florin 
Iorgulescu, președintele Consi
liului Național al Apelor, repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere, instituții centrale șl 
întreprinderi.

Au luat parte persoanele care 
îl însoțesc pe primul ministru 
ungar în vizita in țara noastră 
— Havasi Ferenc, Varkony 
Peter, Roska Istvan. Gado 
Otto, Tordai Jeno, Zsengeller 
Istvan, alte oficialități ungare.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, tovarășii Manea Mănescu 
și Gyorgy Lâzăr au rostit 
toasturi.

niei și Ungarie: pentru dezvol
tarea colaborării și cooperării 
reciproc avantajoase ș: au sta
bili: o sene de acțiuni concrete 
menite să ducă la intensificarea 
cooperării și specializării in in
dustria constructoare de mașini, 
in domeniile metalurgiei, chimiei 
și industriei ușoare, al agricul
turii. transporturilor și teleco
municațiilor. la extinderea 
schimburilor comerciale, precum 
5i a cooperării pe terțe piețe.

Pentru ’ -----
rilor și 
lor necesare ___
ririlor adoptate ' in cadrul 
convorbirilor dintre cei doi 
pr.m-miniștri eu privire la am
plificarea și aprofundarea rela
țiilor bilaterale român o-ungare 
au fost constituite cinci grupe 
de lucru.

La convorbiri au luat parte 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală 
româno-ungară de colaborare 
economică. Emil Nicolcioiu, mi
nistrul justiției. Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Gheorghe Pa
coste, adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului și geologiei. Ion 
Stoian. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
Justin Rogoz, adjunct al minis
trului chimiei. Alexandru Roșu, 
adjunct ai ministrului indus
triei construcțiilor de mașini. 
Victor Bolojar.. ambasadorul 
României la Budapesta. Ion Ciu
botarii, director in M.A.E.. con
silieri și experți.

Au participat Havasi Ferenc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții un
gare in Comisia mixtă guverna
mentală românc-ungară de co
laborare economică, dr. Varkony 
Peter. secretar de stat, pre
ședintele Oficiului de Informa
re al Consiliului de Miniștri, 
Roska Istvan, adjunct al minis
trului afacerilor externe, dr. 
Gado Otto. vicepreședinte al 
Oficiului de Stat al Planificării, 
Littvai Istvan, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de ma
șini și siderurgiei, Tordai Jeno, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior. Zsengeller Istvan, 
adjunct al ministrului industriei 
grele, dr. Biczo Gyorgy, amba
sadorul Republicii Populare 
Ungare în Republica Socialistă 
România. Vincze Joszef. vice
președinte al Oficiului de Stat 
al Apelor, Toth Elek, șef de
partament în Ministerul Aface
rilor Externe, consilieri și ex
perți.

definitivarea măsu- 
stabilirea condiții- 

infăptuirii hotă-

Politica demografică și de fo
losire a forței de muncă înscrisă 
în Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism trasează 
pentru o largă perspectivă di
recțiile și proporțiile utilizării 
în producție a populației țării. 
Ca o rezultantă de sinteză a 
politicii demografice în direcția 
perfecționării ocupaționale a 
forței de muncă se prevede că 
la nivelul anului 1990 circa 82 
la sută din populația activă a 
țării va lucra in ramuri neagri
cole. răminind să lucreze in a- 
griculrură numai 18 la sută din 
această populație. Pentru a da 
semnificație acestor cifre vom 
menționa că în 1950 lucra In a- 
gricultură circa 74 la sută iar în 
1975 circa 38 la sută din populația 
activă. In țările puternic dez
voltate și industrializate, prog
nozele O.N.U. prevăd la nivelul 
anului 1990 o proporție a 
populație, active ocupate in a- 
gricultură de numai 13.1 la sută 
in Europa. 2.4 la sută în Ame
rica de Nord și 0.4 la sută în 
Oceania.

în condițiile economiei plani
ficate din țara noastră modifi
cările de ocupație ale populației 
implică înfăptuirea controlată 
de profunde mutații ale vieții 
economico-sociale in domenii 
foarte variate de activitate ca 
și in distribuția teritorială a 
forțelor de producție. Desigur, 
acest proces nu reprezintă un 
scop Ir. sine. El reflectă modi
ficările pe plan demografic ale 
schtmbăr.lcr din structura unei 
societăți in rapidă dezvoltare, 
in plină revoluție tehnico-știin- 
țifică. Înăuntrul căreia se ma
nifestă o înlănțuire complexă a 
activității» sociale. în sfera 
preocupărilor agricole ele se 
leagă îndeosebi de : intensifi
carea și modernizarea agricul
turii : specializarea și integrarea 
activității de producție agricolă 
pentru a se crea premisele apli
cării eficiente a tehnologiei 
avansate ; zonarea și profilarea 
agriculturii pe întreg teritoriul 
țării ; organizarea producției și 
a muncii pe baza metodelor 
operaționale moderne ; reduce
rea necesarului de forță de 
muncă și îndeosebi a virfurilor 
sezoniere de muncă etc. Refe- 
rindu-ne la preocupările ne- 
agricoie aș dori să arăt că ele 
se leagă de dezvoltarea și di
versificarea industriei ; concen
trarea, profilarea și amplasarea 
rațională a industriei pe teri
toriu ; modernizarea și automa
tizarea industrială la nivelul 
parametrilor celor mai ridicați 
pe plan mondial ; dezvoltarea 
serviciilor economice și sociale 
în raport cu profilul din ce în 
ce mai complex al unei 
populații cu un nivel de trai 
continuu ascendent etc. Aceste 
preocupări se întrepătrund or
ganic cu o serie largă de pro
bleme de importantă deosebită 
pentru înfăptuirea armonioasă 
a politicii partidului de dezvol
tare multilaterală economico-

Prof. dr. ing.
Nicolai Petrescu

socială, ca de exemplu : dezvol
tarea echilibrată a regiunilor 
țării pentru a nu se crea dis
parități demografice prin mi
grații interregionale și procese 
negative de navetism, asigurarea 
în mediul urban a spațiilor de 
cazare și a ansamblului de servi
cii necesare. Concomitent, se ri
dică în mediul rural problema 
creării unor condiții de viață și 
de muncă cit mai apropiate de 
cele de la oraș, avîndu-șe in 
vedere cerința reținerii în agri
cultură a unui contingent impor
tant din tineret cu care să se 
înfăptuiască. în condiții optime, 
intensificarea și modernizarea 
agriculturii. Procesele de inte
grare orizontală și verticală 
conduc la o accentuare a dez
voltării industriei rurale, deci 
la specializări ocupaționale în 
mediul rural ale agriculturii, 
dirijind activitățile din acest 
sector spre forme noi, spre in
dustrii agricole cu sediul în me
diul rural. Sistematizarea teri
toriului și a localităților va tre
bui să încadreze transferul 
populației în ocupații urbane 
prin programe de activare bine 
determinate, prin stabilirea pre
cisă a centrelor și zonelor de 
convergență urbană, printr-un 
larg ansamblu de investiții și de 
măsuri de echipare tehnică și 
de dotații social-culturale. An
samblul schimbărilor ocupațio
nale ale populației impune la 
rîndul său un vast program de 
educație, de pregătire și de 
specializare profesională preala
bilă, legat de dezvoltarea și di
versificarea industrială, de am
plificarea serviciilor de diferite 
categorii. Pe de altă parte, nu 
se mai poate concepe nici agri
cultura ca o ocupație omogenă. 
Diferențierile tehnologiei agri
cole conduc Ia un complex de 
ramuri și de activități speciali
zate. deseori cu un puternic 
caracter industrial. De aici ne
cesitatea folosirii în agricultură 
a unei game largi de specialiști 
in diverse domenii care nu mai 
sint strict agricole ca : meca
nică. construcții agricole, hidro
tehnică etc. Să ne amintim că 
la cel de-al XI-lea Congres al 
partidului s-a stabilit ca în ac
tualul cincinal învățămintul să 
asigure pregătirea unui număr 
de aproape 2 miloane persoane 
din care 250 mii de ingineri, 
tehnicieni, maiștri și alte cadre 
de specialitate. Invățămîntul 
superior și postliceal va asigura 
formarea a 180—200 mii cadre 
cu pregătire superioară din care 
peste 80 de mii cu pregătire 
tehnică de specialitate.

Politica în domeniul populați
ei și, în mod particular. în ceea 
ce privește structura ei ocupa- 
țională se împletește strins, 
după cum se poate vedea din 
■exemplele de mai jos, cu întreg

procesul dezvoltării economico- 
sociale a țării. Ea așază în 
centrul său de gravitate „omul" 
în dubla sa calitate : de scop și 
de mijloc al activității societă
ții. în această lumină, recensă
mîntul care se va efectua in 
perioada 5—12 ianuarie 1977, 
apare nu ca o simplă operațiune 
statistică, ci ca un instrument 
informațional cu amplă semni
ficație și importanță politică. El 
poate asigura cunoașterea exac
tă și multilaterală a situației 
populației pe care înregistrările 
curente nu o mai pot reflecta 
cu suficientă precizie și cuprin
dere. Aceasta explică și indica
torii variați care întovărășesc 
înregistrarea numerică a popu
lației : vîr&tă, sex, naționalitate, 
nivel de instruire, limba ma
ternă, ocupația, domiciliul, 
componența familiei și a gospo
dăriei etc. Prin acest ansamblu 
de indicatori se va putea cu
noaște structura populației pe 
profesii, ocupații, sectoare so- 
cial-economice, mediul urban 
și rural etc. în corelații com
plexe cu sexul, vîrsta. nivelul 
de educație și pregătire profe
sională, distribuția teritorială, 
condițiile de locuință, gradul de 
asigurare cu instalații și servi
cii etc. La prelucrarea datelor, 
pe baza răspunsurilor date se 
va stabili populația activă și 
inactivă, repartizarea populației 
active pe ramuri și subramuri 
ale economiei naționale, după 
sursa principală de existență 
pe ocupații și profesii. Recen
sămîntul va pune la Indemînă 
cunoștințele necesare pentru 
planificarea judicioasă a dezvol
tării vieții economice și sociale, 
cu tot complexul problemelor 
legate de folosirea rațională a 
forței de muncă, elaborarea ba
lanței resurselor de muncă și 
ale populației ocupate pe ju
dețe, municipii, orașe și co
mune, perfecționarea învăță- 
mîntului de toate gradele, fun
damentarea măsurilor de sis
tematizare a locuințelor și teri
toriului, ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al în
tregii populații. Ar mai trebui 
adăugat faptul că datele recen- 
6ămîntului privind structura 
socio-profesională a populației, 
repartizarea acesteia pe clase 
și categorii sociale vor evidenția 
modificările intervenite în 
structura societății românești în 
acest ultim deceniu, modificări 
amplificate de perfecționarea 
relațiilor socialiste de producție 
și de marile transformări poli
tice, economice și sociale înfăp
tuite de popor sub conducerea 
partidului. Din aceasta decurge 
și obligația de înaltă răspun
dere patriotică, a fiecărui locui
tor al țării, de a răspunde în 
mod cit mai complet și mai 
corect la toate întrebările pe 
care le solicită recensămîntul, 
înțelegînd că participarea la a- 
ceastă operațiune a fiecărui 
individ se reflectă într-o politică 
a bunei stări care interesează 
întreaga comunitate a societății 
noastre.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
VOLEI: Steaua 
in semifinalele 

„Cupei cupelor"
în meciul retur pentru „Cupa 

cupelor" la volei masculin, echi
pa Steaua București a întrecut 
eu scorul de 3—0 (15—9, 15—6, 
15—2) formația daneză DHG 
Odense. învingători tot cu 
3—0 și în primul joc volei
baliștii români s-au califi
cat in semifinale, urmînd 
să întilnească echipa poloneză 
Plomien Sosnowiec, la 8 și 15 
ianuarie 1977. De menționat că 
toate cele 4 echipe românești 
angajate în Cupele europene de 
volei. Dinamo București, Steaua 
(masculin), Rapid și Dinamo 
București, (feminin), s-au cali
ficat pentru etapele semifina
lelor.

Miercuri în Capitală

Festivalul sportiv școlar, ediția de iarnă

Acțiuni concrete în formarea spiritului gospodăresc al elevilor

La Comitetul municipal Tg. 
Mureș al U.T.C. am aflat de la 
tovarășul Sorin Istrate, secretar 
cu problemele de școli, că pînă 
la data de 3 decembrie nu 
există nici o dovadă care să a- 
teste preocuparea, din acest an, 
a comisiilor de control obștesc 
ale elevilor. Sîntem informați 
de asemenea, că ele au fost 
constituite, li s-au vizat legi
timațiile însă nu au fost in
struite. în această situație se 
naște firesc întrebarea : cum 
activează aceste comisii ? — cu- 
noscînd faptul că multe din ele 
s-au descompletat prin absolvi
rea școlii de către unii membri 
ori schimbarea unora din alte 
motive. încercăm să găsim răs
punsul vizitînd cîteva școli din 
municipiu.

La Liceul de mecanică nr. 3 
tovarășul Constantin Goia, di
rector adjunct, ne declară :

— Comisia de control obștesc 
a elevilor constituie pentru noi 
un substanțial ajutor în direc
ția perfecționării continue a 
procesului de instruire și edu
care a tinerei generații, de în
tronare a disciplinei, spiritului 
gospodăresc și de cinste față 
de avuția școlii. Afirm că au 
fost semnalate cazuri de încăl
care a regulamentului de ordine 
interioară de către personalul 
cantinei și internatului, de către 
unii elevi, soldate, bineînțeles, cu 
sancționarea promptă a celor în 
cauză, cu înlăturarea neajunsu
rilor constatate.

— Cu ocazia unui control, in
tervine Rodica Roș, secretara 
comitetului U.T.C. pe liceu și 
președinta comisiei de control

obștesc, am depistat că una 
dintre lucrătoarele de la can
tină a încercat să sustragă o 
cantitate de crenvurști ; altă
dată am constatat diferite stri
căciuni la mobilierul internatu
lui, comise de unii dintre elevi, 
defecțiuni la instalația de cana
lizare, risipirea materialelor in 
atelierele în care efectuăm 
practica. întotdeauna aspectele

apă ; in camera 666 un pat de
fect ; în camera 675 cuierul este 
neutilizabil ; ușa unei camere 
nu are broască, una. culmea, 
chiar a aceluia în care electri
cianul de Întreținere iși păs
trează materialele, este ruptă și 
altele.

— Cum finalizați acțiunea ? îl 
întreb pe elevul Valentin Ol- 
teanu, președintele comisiei.

Comisiile de
control obștesc

întîlnite au fost comunicate 
conducerii școlii, comitetului de 
sindicat și de internat. Daunele 
au fost recuperate, defecțiunile 
remediate 
cauză li s-au 
în funcție de 
lor, unele au 
din muncă.

într-o seară 
noi, am picat 
de construcții, 
aici sînt două (școala numără 
peste 2 000 elevi), nu au fost in
struite, cea a băieților se află 
la a treia acțiune din acest tri
mestru. Ce consemnează în car
netele lor elevii aflați în con
trol ? In camera 659 geamul 
este căptușit cu sticle goale, pe 
calorifer se usucă rufe ; la baie 
robinetele, în stare bună, sînt 
lăsate deschise risipindu-se

iar persoanelor în 
aplicat sancțiuni 
gravitatea 
fost chiar

fapte- 
scoase
zicem 
școlar

norocoasă, 
la Grupul ,

Deși comisiile,

Mă invită în club, unde sînt 
prezenți toți locatarii palierului 
controlat. De față sînt pedagogii 
și tovarășul Moraru, directorul 
adjunct al școlii. Neregulile 
constatate sînt popularizate iar 
autorii lor trași la răspundere 
de către comitetul de internat. 
Elevilor Csaba Ban ga și Adrian 
Sărmășan li se trasează sarcina 
reparării ușilor și cuierului ; 
Mihai Boer din clasa de lăcătuși 
va repara patul defect. Elevul 
loan Blaga surprins în sala de 
mese aruncînd cu pîine într-o 
colegă, aflat la prima abatere, 
este obligat să scrie o scrisoare 
părinților în care să le poves
tească felul greșit în care a în
țeles el. aceștia agricultori 
fiind, să le cinstească munca.

Martori fiind la o frumoasă 
acțiune a comisiei „băieților" se

cuvine întrebarea : Cind iși va 
intra în atribuțiuni echipa fete
lor ? Ne adresăm nu numai 
Editei Bancsi, președinta, ci 
mai cu seamă tovarășei Ileana 
Bota. secretara comitetului 
U.T.C. pe grupul școlar. Avind 
la indemînă experiența colegi
lor. să credem că de vină este 
numai lipsa instruirii la nivelul 
municipiului ?

Această lipsă se simte însă la 
Grupul școlar comercial unde 
ni se prezintă drept „comisie de 
control obștesc" comitetele de 
internat și cantină. Despre pri
ma ni se relatează că după di
zolvarea celei de anul trecut, 
formată din elevi absolvenți (?) 
comitetul U.T.C. nu s-a gîndit 
că trebuie constituită alta. O 
concluzie ce o desprindem este 
aceea că nu toți activiștii care 
îndrumă și sprijină organizațiile 
U.T.C. din școli au înscrisă în 
agenda lor și activitatea comi
siilor de control obștesc. Lipsa 
din dosar a proceselor verbale 
din anul acesta nu putea con
stitui oare un semn de între
bare pentru consiliul municipal 
al elevilor ? Pentru oportunita
tea comisiilor la care ne refe
rim pledează exemplele oferite 
de elevii Grupului școlar de 
construcții și ai Liceului de me
canică nr. 3 și mărturisirile to
varășului director adjunct Goia. 
Dar pentru ca acestea să răs
pundă scopului în care s-au 
constituit, ele trebuie activiza
te, îndrumate competent de că
tre organizațiile U.T.C.

MIRCEA BORDA

• TENISMANUL ROMÂN 
ILIE NASTASE s-a calificat 
pentru finala competiției inter
naționale ..Challenge Cup“, in 
care va întilni la 10 aprilie a- 
nul viitor, in orașul Las Vegas, 
pe americanul Jimmy Connors.

în partida decisivă din cadrul 
grupei preliminare B a compe
tiției, disputată la Las Vegas 
(Nevada), Ilie Năstase l-a în
vins in trei seturi, cu 6—2, 2—6, 
6—1 pe campionul spaniol Ma
nuel Orantes.

După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, victoria 
lui Năstase a fost clară, româ
nul impunindu-și jocul sclipitor 
și plin de fantezie in special in 
ultimul set, cind l-a dominat 
net pe valorosul său partener. 
Serviciile deosebit de puterni
ce, din care a realizat numeroși 
,.ași“, precum și jocul bun pre
stat la fileu au fost principalele 
atuuri ale succesului realizat de 
Ilie Năstase în fața recentului 
câștigător al „Turneului cam
pionilor".

• ÎN ZIUA A 2-A A TUR
NEULUI INTERNAȚIONAL fe
minin de baschet de la Cluj- 
Napoca, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 95—88 
(45—40) reprezentativa Unga
riei, iar echipa Olandei a cîș- 
tigat cu scorul de 95—67 (34—33) 
partida susținută cu selecționata 
de tineret a României.
• ÎN PERIOADA VACAN

TEI DE IARNĂ, patinoarul ar
tificial „23 August" din Ca
pitală va fi pus la dispoziția 
publicului, zilnic între orele 
17—19 (în zilele de duminică și 
între orele 10—12).

• DESFĂȘURATĂ ÎN SALA 
SPORTURILOR DIN ORAȘUL 
BREST, întîlnirea prietenească 
de haltere dintre selecționatele 
de tineret ale României și 
R.S.S. Bieloruse s-a încheiat cu 
succesul sportivilor români, care 
au obținut 6 victorii față de trei 
&le gazdei».

• PROGRAMUL COMPLET 
AL ÎNTRECERILOR « JOCURI 
DE VOLEI, HANDBAL, BAS
CHET, FOTBAL, CONCURSURI 
DE NATAȚIE, ATLETISM ȘI 
GIMNASTICA

In Capitală, prima zi a va
canței școlare de iarnă va fi 
marcată printr-o amplă și in
teresantă competiție sportivă, 
care va reuni un număr mare 
de atleți, gimnaști, înotători, 
echipe școlare de volei, hand
bal, baschet și fotbal. Se va 
desfășura a doua ediție a Fes
tivalului sportiv școlar, orga
nizat de Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu Comitetul mu
nicipal București al U.T.C. și 
Inspectoratul municipal școlar, 
întrecerile au loc in sălile și 
pe terenurile de la complexul 
sportiv „Floreasca“ și de la 
complexul sportiv „23 August". 
Așadar, o invitație la o com
petiție a celor mai buni spor
tivi școlari din Capitală. For
mațiile campioane la Festiva
lul sportiv organizat la des
chiderea anului sportiv școlar 
vor primi replica sportivilor 
și a echipelor clasate pe pri
mele locuri la recentele 
întreceri preliminare pe sec
toare. In program mai sint 
prevăzute demonstrații de gim
nastică de înviorare și gimnas
tică modernă, lecții model de 
educație fizică. Cu prilejul a- 
cestei manifestații, în sala Flo- 
reasca se va organiza o nouă 
expoziție școlară de desene cu 
tematică sportivă. Dar iată 
programul complet al Festiva
lului sportiv școlar, care se 
desfășoară mîine, miercuri Z2 
decembrie, de la ora 8 dimi
neața.

LA COMPLEXUL SPORTIV 
FLOREASCA. Ora 8 î baschet 
băieți — licee. 8,45 ; baschet 
fete — licee. 9,25 : baschet fete 
— școli generale. 10,05 : bas
chet băieți — școli generale. 
10,30: deschiderea expoziției de 
desene. 10,45 : festivitate de 
deschidere a competiției. 11,15 : 
concurs de natație (băieți șl 
fete), școli generale și licee. 
11,15 î volei fete — școli gene
rale. 11,45 : volei fete — licee. 
12,15: volei băieți — școli gene
rale. 12,45: volei băieți — licee. 
LA COMPLEXUL SPORTIV 
„23 AUGUST". Orele 8,30 : în
treceri de atletism în sală la 
probe de 60 m. plat, lungime, 
și aruncarea greutății — licee, 
fete și băieți. Orele 10 : con
cursuri de atletism pentru ele
vele și elevii școlilor generale, 
la aceleași probe. Orele 10 : în
treceri de cros pe echipe, la 
600 m. și 800 m. fete — școli 
generale, 800 m. și 1 500 m. bă
ieți — școli generale. La BAZA 
SPORTIVA A LICEULUI NR. 2, 
orele 9,30 jocuri de fotbal — 
școli generale. De la aceeași 
oră, la Complexul sportiv 
„23 August” se vor întrece e- 
chipele de fotbal ale liceelor. 
LA COMPLEXUL SPORTIV 
FLOREASCA. Orele 13,15 : 
handbal băieți — școli genera
le. 14,00 : handbal fete — scoli 
generale. 14.45 ; handbal fete — 
licee. 15,30 : handbal băieți — 
licee. 16,15 : lecția model de e- 
ducație fizică — școli genera
le și licee. 16,55: gimnastică de 
înviorare — școli generale și 
licee. 17,25 : gimnastică moder
nă — școli generale și licee. 
18,00: Festivitatea de premiere, 
18,30 : program cultural-artistic.

DE LA
Administrația Asigurărilor 

de Stat recomandă fiecărui 
automobilist să contracteze, 
in condiții avantajoase, „a- 
sigurarea facultativă de ac-r 
cidente a conducătorilor de 
autoturisme și a altor per
soane aflate în autoturisme".

Această asigurare acope
ră, in limita numărului de 
locuri admis la transport, 
consecințele accidentelor în
tâmplate persoanelor, neno
minalizate, aflate în auto
turisme.

Sumele asigurate de pînă 
la 30 000 lei de fiecare per
soană, se plătesc, de către 
ADAS, independent de cele

ADAS
cuvenite în baza asigurării 
prin efectul legii de răspun
dere civilă auto sau a altor 
asigurări facultative.

Primele anuale de asigu
rare. între 80 lei și 240 lei 
în raport de nivelul sumei 
asigurate de fiecare per
soană, se pot plăti și în rate.

Pentru relații suplimen
tare și contractarea asigură
rii cei interesați se pot adre
sa responsabililor cu asigu
rările din unitățile socia
liste, agenților și inspectori
lor de asigurare, filialelor 
A.C.R. sau, direct, oricărei 
unități ADAS.
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tarilor nealiniate

Nguyen var

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI

Alegeri anticipate în Israel?

Energia solară și eoliana, in slujba

Record mondial... la înălțarea.Descoperirea literară

Forumul comuniștilor vietnamezi 
și-a încheiat lucrările 

Tovarășul Le Duan a fost ales secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam
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* Convorbirile oficiale la nivel inalt egipteano-si- 
riene * Un interviu al secretarului general

Fermă condamnare a politicii 
Africii de Sud in Namibia

Președintele ales al S.II.A. a numit 

trei mii membri ai guvernului

Maree neagră4 în portul Boston

SE DEVALORIZEAZĂ ARTA?
Un articol din

.Le Nouvel Economiile" despre 
urmările crizei economice 
din Occident in domeniul 

valorilor culturale
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