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CONVORBIRILE DINTRE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL ENRICO BERLINGUER

La sediul C.C. al P.C.R. au conti- 
îuat, joi dimineața, convorbirile 

. itre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Enrico 
Berlinguer, secretar general al Parti
dului Comunist Italian.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, tova
rășul Sergio Segre, membru al C.C. 
al P.C.I., șeful Secției externe a 
P.C.I.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Enrico Berlinguer au continuat 
schimbul de păreri privind dezvolta
rea colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Italian, precum și în legătură cu

unele aspecte actuale ale vieții in
ternaționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

în timpul convorbirilor a fost ma
nifestată satisfacția pentru evoluția 
rodnică a raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Italian, pe baza strictei 
respectări a egalității în drepturi, 
independentei suverane a fiecărui 
partid și neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
sa generală politică. S-a exprimat, 
totodată, dorința comună de a dez
volta aceste raporturi în interesul 
popoarelor noastre, al bunelor relații 
dintre România și Italia, al cauzei 
păcii, securității și cooperării in Eu
ropa și în lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de sinceră prietenie, 
tovărășească.

Dejun oferit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu ’ 

in onoarea tovarășului
Enrico Berlinguer

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a oferit joi un dejun in 
onoarea tovarășului Enrico Berlin
guer, secretar general al Partidului 
Comunist Italian.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Ion Dincă. Gheor1- 
ghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Ștefan Andrei, Aurel Duma,

precum și membri ai C.C. al P.C.R.) 
activiști ai C.C. al P.C.R.

A luat parte tovarășul Sergio 
Segre, membru al C.C. al P.C.I., șe
ful Secției externe a P.C.I.

în timpul dejunului, care a decurs 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Enrico Berlinguer au 
rostit toasturi.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Berlinguer,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim bucuria noas

tră pentru realizarea acestei întîl- 
niri prietenești, pentru relațiile de 
colaborare strinsă dintre partidele 
noastre. Apreciez vizita care o fa
ceți acum, convorbirile pe care 
le-am avut, ca o expresie a rela
țiilor de colaborare și solidaritate 
dintre partidele noastre, relații 
bazate pe principii de egalitate, 
respect reciproc al pozițiilor fie
cărui partid, al dreptului său de 
a-și soluționa problemele cores
punzător condițiilor concrete în 
care își desfășoară activitatea.

Am discutat multe probleme, 
Unele, legate de relațiile noastre 
bilaterale. Aș dori să menționez 
problemele privitoare la relațiile 
dintre România și Italia, ia nece
sitatea dezvoltării colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, cultu
rale între popoarele noastre, la gă
sirea căilor de extindere și mai 
puternică a acestei colaborări. 
Considerăm că aceasta este in 
concordanță cu faptul că Partidul 
Comunist Român este un partid 
de guvernămînt, iar Partidul Co
munist Italian, fdeși nu participă 
direct la guvernț arc un rol activ 
în sprijinirea actualului guvern in 
eforturile pentru dezvoltarea 
viitoare a Italiei, pentru soluțio
narea problemelor țării dumnea
voastră în mod democratic, în in
teresul maselor largi populare. Iată 
de ce consider că convorbirile 
noastre se vor răsfrînge pozitiv și

asupra relațiilor dintre România și 
Italia.

Am abordat probleme interna
ționale, precum și probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești. 
Am constatat, cu satisfacție, pre
ocuparea comună pentru realizarea 
acordurilor de la Helsinki, pentru 
crearea unei reale securități in Eu
ropa, pentru soluționarea, cu parti
ciparea largă a tuturor popoarelor, 
a problemelor internaționale com
plexe și, în primul rînd, a subdez
voltării, a înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale, a dezar
mării, a democratizării relațiilor 
pe plan mondial.

Iată de ce consider că vizita 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le-am avut vor întări rela
țiile noastre de colaborare, care 
corespund nu numai intereselor 
partidelor și popoarelor noastre, 
dar și intereselor generale ale 
securității, păcii și colaborării in
ternaționale.

Doresc să ridic acest pahar 
urind Partidului Comunist Italian 
succese în activitatea sa închinată 
intereselor poporului italian, dez
voltării democratice a națiunii 
italiene, cauzei păcii și colabo
rării ;

— pentru o colaborare strinsă 
între partidele și popoarele 
noastre !

— pentru pace și colaborare în
tre toate popoarele !

In sănătatea tovarășului Longo 
și a tovarășului Berlinguer I

In sănătatea dumneavoastră 1

Toastul tovarășului
Enrico Berlinguer

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Aș vrea în primul rînd să vă 

mulțumesc pentru ospitalitatea pe 
care ne-ați rezervat-o — o ospita
litate frățească — pentru amabi
lele cuvinte pe care le-ați rostit la 
adresa partidului nostru și a po
porului italian.

Aș vrea să exprim satisfacția 
noastră pentru că am putut veni 
aici, dar și părerea de rău pentru 
că condițiile deosebite prin 
care trece țara noastră — de criză 
economică, socială și politică — nu 
ne-au permis, așa cum ar fi fost 
în intenția și dorința noastră vie, 
de a rămine mai mult in țara 
dumneavoastră. Va fi posibil, poa
te, altădată. In orice caz, eu doresc 
să folosesc această ocazie pentru 
a adresa, prin dumneavoastră, sa
lutările noastre cele mai calde 
tuturor comuniștilor și întregului 
popor român. Așa cum ați spus și 
dumneavoastră, între popoarele 
noastre există legături vechi de 
prietenie și simpatie, de cultură, 
între țările noastre sînt interese 
comune, printre care primul e acela

al întăririi păcii în Europa, al pro
gresului și destinderii internațio
nale pe calea depășirii blocurilor 
militare, a edificării unei lumi noi, 
întemeiată pe dreptate și egalitate.

Pozițiile pe care le ocupăm ca 
partide, în cele două țări, pe Sce
na politică, sint diferite, dar sin- 
tem conștienți că cele două forțe, 
deși diferite, sînt decisive în viața 
țărilor lor. Partidul dumneavoas
tră și partidul nostru acționează 
pentru întărirea prieteniei și co
laborării între popoarele și statele 
noastre. Pe lîngă interesele și le
găturile comune, ne unește ampla 
convergență asupra problemelor 
majore ale vieții internaționale și 
ale mișcării muncitorești.

Discuțiile cu dumneavoastră, pe 
care noi le apreciem foarte utile, 
ne-au confirmat aceste păreri.

închei, mulțumindu-vă încă o 
dată.

Urez noi succese Partidului Co
munist Român in activitatea sa de 
construcție socialistă, in activitatea 
sa internațională.

Vă urez sănătate și putere de 
muncă, dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, tuturor tovară
șilor prezenți.

Realizări în spiritul exigențelor 
revoluției tehnico-științifice 
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Indicațiile conducerii partidului privind 
reducerea consumurilor de materii prime 
pun în evidență mari posibilități pentru

h economisi, a folosi mai rațional
METALUL

Economisirea cu strictețe a metalului, gospodărirea 
și valorificarea superioară a acestuia constituie o sar
cină prioritară, la ordinea zilei, subliniată de secretarul 
general al partidului la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 
noiembrie și Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 27—28 decembrie 1976. Aceasta este o necesitate 
imperioasă pentru țara noastră, care își propune în 
1977 sarcini grandioase în domeniul dezvoltării con
strucției de mașini și al investițiilor. Fie că este vorba 
de siderurgie, de construcția de mașini sau de șan
tiere, reducerea consumului de metal constituie un

obiectiv care trebuie înfăptuit din primele zile, < din 
prima lună a celui de-al doilea an al cincinalului. 
Nici un gram de metal în plus față de normele de 
consum stabilite, nici un gram irosit ! Aceasta tre
buie să devină o preocupare de căpătîi a tuturor oa
menilor muncii — de la cadrele de conducere, pro- 
iectanți și tehnologi, pînă la lucrătorii din secțiile și 
atelierele întreprinderilor și de pe șantiere. Ce și-au 
propus și cum acționează în acest domeniu colectivele 
din două întreprinderi industriale ?

Un prim răspuns la aceste între
bări căutăm să aflăm la între
prinderea de țevi din Roman, unde 
materiile prime și materialele, în 
special metalul, dețin o pondere 
de peste 80 la sută în totalul chel
tuielilor de producție.

— Reevaluările făcute în lumina 
indicațiilor secretarului general al 
partidului au dus la concluzia că 
dispunem de rezerve certe pentru ca 
în 1977 să reducem consumul de me
tal cu 5 kilograme la tona de produs 
finit — ne spunea ing. Vasile Sav, 
directorul întreprinderii. Numai pe 
seama metalului economisit se vor 
realiza suplimentar, în acest an, 
1 500 tone teavă din oțel fără sudură.

— Ce ati întreprins concret în

aceste prime zile din noul an pentru 
economisirea metalului ?

— Am început cu sectorul de pre
gătire a materiei prime. în funcție 
de structura producției prevăzute în 
contractele încheiate cu beneficiarii, 
țaglele se debitează cu multă grijă, 
în așa fel incit să se poată obține 
lungimi optime la țevile pentru con
strucții și conducte, urmînd ca pen
tru burlanele de tubaj să se evite 
retezarea ulterioară a țevilor în 
scopul încadrării în intervalele de 
lungime solicitate. Prin aceste ac
țiuni — iată, am calculat — vom în
registra o economie de 200 tone me
tal, De asemenea, avem în vedere 
asimilarea unor țevi cu pereții cei 
mai subțiri prevăzuți în standarde, 
fără a diminua cu nimic calitățile

lor tehnico-functionale. O asemenea 
măsură va face posibil ca, la anumite 
loturi, să realizăm în plus cite 5 
metri teavă la fiecare tonă de țaglă. 
introdusă in fabricație. Pe de altă 
parte, ne preocupăm de realizarea 
unor tipodimensiuni de țevi care au 
un consum de metal mai mic cu 10 
Ia sulă. Și încă o precizare : avînd 
în vedere că in perioadele anterioare 
programele de laminare cuprindeau 
multe schimbări de calibre, pe baza 
unei analize critice s-a hotărit ca, 
începînd din primele zile ale lui 1977, 
să se treacă la optimizarea progra
mării producției de țevi, în special 
a cantităților minimale pe sortotipo- 
dimensiuni, ceea ce va avea ca re-
(Continuare în pag. a V-a)
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Recensămintul populației și al locuințelor
in plină desfășurare

Temeinic, la timp, cu responsabilitate
Pentru reportajul de față, în care 

corespondenți ai ziarului au notat 
impresii ale recenzorilor, am socotit 
ca foarte nimerite drept moto cu

vintele unuia dintre recenzori, pro
fesorul de matematică Ion DOBRES-
CU din Ploiești :

„In prima casă am fost primiți cu flori pe masă și cu hirtiile cu 
însemnări și date. Era casa pensionarului Ion Dima și a familiei sale. 
Nu totdeauna însă merge atît de operativ. Am fost, de exemplu, în 
locuința a doi bătrînei care se descurcau greu în hățișul anilor și da
telor cerute dc mine. Am stat timp îndelungat, cu răbdare, și i-am 
ajutat să-și amintească încetul cu încetul cîte o dată uitată. M-am 
gindit că, în fond, nu sintem intr-o întrecere — „care termină mai 
repede". Sigur, important e să isprăvim la timp, dar și SA FACEM TO
TUL CU MAXIMA PRECIZIE, CU TEMEINICIE, AȘA CUM IMPUN 
EXIGENȚELE UNEI OPERAȚIUNI DE O ASEMENEA IMPORTANȚA 
ȘI DE O ASEMENEA RIGOARE ȘTIINȚIFICA."

Am socotit deci foarte nimerită ca 
moto pentru reportajul nostru a- 
ceastă părere, pentru că, într-ade- 
văr, esențial în desfășurarea re- 
censămîntului este ca totul să fie 
făcut cu temeinicie și seriozitate, cu 
rigoare și, desigur, în timpul stabi
lit. îndeplinirea acestei cerințe fun
damentale depinde în egală măsură 
da modul în care își fac datoria re-

cenzorii, de modul In care sînt aju
tați de către comisiile locale pentru 
recensămînt, ca și de organele locale 
de partid și de stat. Succesul acțiu
nii depinde, totodată, de contribuția 
fiecărui cetățean, de modul în care 
fiecare se pregătește și vine în în- 
timpinarea cerințelor recensămîntu- 
lui. Sînt importante chiar și cele mai 
mici amănunte. Cum ar fi... punctu

alitatea la întîlnirea cu recenzorii...
în cele ce urmează consemnăm, 

în acest spirit, impresii și fapte cu
lese de la recenzori din diferite 
zone ale țării.

Mai intîi. de la Cluj, cîteva consi
derații de ordin general de la co
misia județeană :

Recensămintul a început și se des
fășoară foarte bine, semn că popu
lația s-a pregătit și manifestă mult 
interes pentru această acțiune. în 
primele 2 zile s-a recenzat mult pes
te numărul de gospodării prevăzute 
în planurile noastre.

Maria Pop din Cluj-Napoca : „Re
cenzez blocurile J-2 și K-2. La in
trarea în apartamente — curate, fru
mos aranjate și ordonate — locatarii 
aveau pregătite toate actele și datele 
necesare recenzării".

Profesorul Iosif Boczor, recenzor 
în comuna Seini din Maramureș I 
„M-a impresionat pur și simplu 
cînd familia Vaier Burcuș din strada
(Continuare în pag. a Il-a) j

Cînta ziua In cadranul 
soarelui. Era timp frumos 
în Buzău, orașul care și-a 
aniversat 1 600 de ani de 
la prima mențiune docu
mentară. Buzăul. capitală 
a județului, dă țării pro
ducție din noua sa in
dustrie : mari uzine, în
treprinderi înălțate în 
ultimii ani, amplasate 
în partea de sud a o- 
rașului unde s-a născut 
noul Buzău, kilometri de 
construcții ale platformei 
industriale cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, unde m 
acest cincinal revoluționar, 
prin înflorirea tehniep-ști- 
ințifică, se investesc încă 
multe miliarde de lei. 
Imaginați-vă statuia ge
nialului Ion Andreescu, 
tristul profesor de desen, 
pictor neluat în seamă cît 
a trăit, a cărui suferință 
umană dăruia viața flă
cării lui lăuntrice pentru 
a o transmite bătrînilor 
stejari ai Crîngului, ima- 
ginați-vă că această sta
tuie, plasată în centrul 
orașului, ar deschide ochii,

Uimire i-ar fi cele văzute, 
mai ales cinstirea muncii 
și talentului oamenilor. 
Uluitoare i s-ar părea mi
lenara istorie pentru a- 
devăr și dreptate, pentru 
cucerirea culturii, biruind.

măratele manifestări care 
au avut loc, arătînd fața 
vremii noastre, m-am o- 
prit mai îndelung la în
treprinderea Textila. Poa
te noutatea, poate tinere
țea, poate incredibilele

WIW Șl CREUJIE
Reportaj de Violeta ZAMFIRESCU

Ca într-o visare i s-ar 
părea, ca într-o zguduire 
din temelii a conștiințelor 
transformarea lumii în 
care geniul lui fusese 
ignorat condamnabil.

Era început de decem
brie. I.uam parte la faza 
de masă a Cîntării Româ
niei. Batea în dunga de cer 
albastru al zilelor un timp 
sublim, subiectiv și el, 
poate, sublim însă prin i- 
deea de împletire a crea
ției cu munca. Din nenu-

realizări ale acestei în
treprinderi debutante în 
economia națională m-au 
fascinat. Pusă definitiv în 
funcțiune la 31 ianuarie 
1976, fabrica este dotată 
cu cele mai moderne uti
laje. Media de vîrstă a 
lucrătorilor : 18 ani. Ti
neri și tinere învățati 
mai mult la locul de 
muncă să mînuiască noua 
tehnică, ridieîndu-și per
manent calificarea în 
atelierele-școală. Tineri

care în timpul liber știu 
să și cinte, să și danseze, 
pregătindu-se și ei să ia 
parte la noua întrecere a 
sufletului românesc care 
se înaltă și se va înălța 
pe imensa scenă a Cînlă- 
rii României.

Am văzut la locul de 
muncă această tinerețe 
statornicindu-și ziua de 
mîine, viitorul țării și al 
ei. în noua întreprindere 
„Textila" am văzut naște
rea altui timp. Rapid a 
fost trecut examenul de 
calitate, cel mai greu exa
men care te învestește cu 
dreptul de a lucra pentru 
întreaga tară. Și premi- 
anți au fost acești tineri. 
Și comenzi de peste hota
re au primit. în R.F.G., 
Italia, Belgia, calitatea 
muncii lor este cunoscută, 
și în Austria, tara damas
cului fin. Acest fapt mi 
s-a părut fascinant, in
credibil pentru cei obiș- 
nuiti cu ritmuri învechite,
(Continuare

„La margine de București" — așa arald astăzi bulevardul Ion Șulea la intersecția cu șos, Mihai Bravu Foto : S. CristiM
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iFĂPT U “
Organizația comuniștilor din Combinatul de lianți și azbociment de 

la Medgidia cuprinde un detașament puternic, de aproape 
muniști, a căror activitate, alături de ceilalți lucrători 
soldează, zi de zi, cu bune rezultate în producție.

din
800 de co- 
unitate, se

„Răspunde comitetul", 
...dar cine anume ?

!

I

I
I

I

DIVERS
de la recensămînt
„Temporar 
absent"

Cu citeva zile înainte de în
ceperea recensămintului, loan 
Popa din Tg. Mureș ii spusese 
recenzoarei Kovacs Susana : 
„Cind o să veniți. poate o 
fim... mai mulți".

Ieri, recenzoarea a găsit 
cuința lui Ioan Popa plină
rude care sărbătoreau... venirea 
pe lume a unui nou membru al 
familiei.

— Eu v-am prevenit ! a Tis 
tatăl.

— Să vă trăiască, dar unde-i 
tinărul... recenzat ?
- Să-l 

sent". E

să
lo
de

I
I

Oamenii muncii din combinatul 
dobrogean își semnează, într-adevăr, 
cartea de vizită prin încheierea 
cincinalului trecut cu realizări deose
bite, ocupînd primul loc în întrece
rea pe ramură. Pe temeiul acestor 
succese, încrezător în forțele și posi
bilitățile sale, colectivul a chemat la 
Întrecere, în anul recent 
toate întreprinderile din 
cimentului și materialelor de 
strucții. Rezultatele confirmă 
daniile depuse : planul și. în același 
timp, angajamentele anuale au fost 
depășite substanțial la principalii in
dicatori.

Judecată prin această prismă — a 
rezultatelor economice — activitatea 
comitetului de partid de la Combina
tul de lianți și azbociment Medgidia 
poate fi și trebuie, desigur, să fie 
apreciată pozitiv. In aceeași măsură 
însă se poate afirma că aceste rezul
tate ar fi putut fi și mai bune prin- 
tr-o organizare superioară a muncii 
de partid, întrucît este o realitate că 
in întreprindere există încă substan
țiale rezerve ce pot fi puse jiț va
loare prin mai buna planificare a 
activității politico-educative si, in 
general, a muncii de

buna orga-mai
de muncă prin

puneți „temporar ab- 
tot la maternitate.

La Cota
1904

Pe un ger de minus 25 de gra
de și după un urcuș de aproape 
4 ore, recenzorul loan Tănase 
din orașul Bicăz a ajuns ieri 
pe Virful Toaca din masivul 
Ceahlău. Acolo muncesc și tră
iesc 11 oameni 
colectivul statici 
de la Cota 1904. Surprins, 
teorologul de serviciu 
Dumitrescu i-a întimpinat 
noul sosit cu întrebarea : 
de v-ati încumetat să 
muntele pe o asemenea 
me ?“ „Am venit pentru 
sămînt. Si dacă tot am 
v-am adus și ziarele de azi". La 
gura sobei, in vîrf de munte, au 
început operațiile de recenzare. 
„Notați, vă rog. — spunea gaz
da — că familia Dumitrescu s-a 
mărit de la ultimul recensămînt 
cu încă doi meipbri. Acum sîn- 
tem 5. Virgil soțul, Irina soția, 
Paul, Dan și Cristian fiii. Lu
crăm aici din 1971. avem o casă 
bună, televizor, tot ce ne tre
buie11.

Rind pe rînd au fost apoi re
cenzați toți 
muntelui. La 
zorul aducea 
nu despre...
despre viața celor care ne oferă 
zilnic informații despre vreme.

care formează 
meteorologice 

me- 
Vitgil 

pe 
„Cum 
urcați 

vre- 
recen- 
venit.

ceilalți din virful 
întoarcere, recen- 

cu el, la șes. date 
starea vremii, ci

Cerere

I

I
I

de întîietate
— Bună ziua ! Dar soțul nu-i 

acasă ?
— E' la otas. la fabrică...
Dialogul acesta se repetă me- j 

reu in comuna Urlu din Bis
trița-Năsăud. Poate de aceea I 
s-au ivit și cazuri cind neveste- ,1 
le au cerut. în glumă, firește, 
să fie ele înscrise primele pe 
formularele de recensămînt.

— Nu sintem noi. tot timpul 
anului, primele la muncă in 9 
C.A.P. ?

La telefon

Pentru toată perioada re- 
censămîntului, la sediul comi
siei județene Iași se găsește, în 
fiecare zi. cite un specialist de j 
la direcția județeană de statis
tică. El oferă consultații și lă- I 
murește cazurile mai complicate J 
intilnite de recenzori. Și ase
menea cazuri au fost. Prezen- ■ 
ța specialistului la acel număr I 
de telefon a fost un bun instru- > 
ment de economisire a timpului | 
și in ajutorul exactității și te
meiniciei înregistrărilor.

Casa da,
dar adresa...

La blocul D 18 din Suceava, 
20 de familii care au primit zi
lele trecute repartiții pentru a- 
partamente noi n-au apucat să 
se instaleze in ele. De aceea, 
recenzorii, pe bună dreptate, 
nici n-au luat în seamă blocul 
cu pricina. Deși...

...Deși, la ora 8 dimineața, 
locatarii acolo îi așteptau pe re
cenzori. în locuințele noi. dar 
încă... nelocuite. Careva dintre 
ei l-a găsit pe un recenzor și 
l-a interpelat :

— Păi... la noi nu veniți ?
— Ba da, la vechea adresă. 

Dacă nu v-ați mutat încă...
— Și cum. pe noi o să ne în

registrați acolo, in casele ace
lea, din care abia am așteptat 
să plecăm ? s-a „supărat" omul. 
La care recenzorul s-a înveselit:

— Să fiți dumneavoastră să
nătoși. să trăiți fericiți în casă 
nouă 1 Acum, dacă vreți să ne 
ajuta(i, așteptați-ne acolo unde 
locuiați in noaptea de 4 spre 5 
ianuarie, la ora zero I Așa scrie 
la carte.

„Noroc
bun!“

în Maramureș, la Săbîșa. re
cenzoarea Marta Chira a intîlnit 
la tot pasul dovezi de solicitu
dine, de conștiinciozitate cetățe
nească. Un fapt insă a impresio
nat-o în mod deosebit.

— Și soțul dumneavoastră 7 a 
întrebat ea în locuința mineru
lui Augustin Szabo.

— Apăi el îi plecat la mină de 
cu noapte. Dar nu-i bai. Că o 
lăsat aicea un bilet pentru dum
neavoastră — a răspuns soția 
minerului.

Pe bilet erau înscrise meticu
los toate datele necesare. Și a 
mai lăsat și urarea : „NOROC 
BUN 1“

Rubrică realizată de
Mihai CARANF1L
cu sprijinul corespondenților

l

încheiat, 
industria 

con- 
stră-

partid,

Precizează planul 
principalele obiective 

și orientări?
Să studiem, de pildă, planurile pe 

anul 1976 ale comitetului de partid, 
retrospectiva fiind necesară pentru a 
putea desprinde citeva concluzii cu 
caracter mai general. Spre a face 
o bună analiză, i-am rugat pe tova
rășii Nicolae Carciog. secretarul co
mitetului de partid, și ing. Vasile 
Serban, director tehnic, să 
riem principalele obiective 
stat și vor sta în acest an în 
lectivului combinatului, deci 
ganizației. In domeniul economic — 
pe prim-plan se situează, legat ne
mijlocit de eforturile pentru menți
nerea locului fruntaș, reducerea în 
continuare a cheltuielilor materiale de 
producție ; diversificarea sortimente
lor ; sporirea exportului ; finalizarea 
unei investiții la actuala fabrică de 
ciment și pregătirea alteia noi, care

s’ POPULzJrifl SixlL

■

5-U MNtWRif ÎF/7

inventa- 
care au 
fața co
și a or-

urmează să înceapă ; 
nizare a unor locuri 
redistribuirea personalului pe meserii 
și completarea numărului de angajați 
în raport cu Sarcinile de plan sporite, 
în condițiile trecerii la experimen
tarea săptămînii de lucru reduse. Fi
rește, de aici decurg și principalele 
sarcini ce revin muncii politico-or- 
ganizatorice de partid, chemată ca, 
prin intensificarea activității politi- 
co-ideologice și cultural-educative 
pentru formarea omului nou, prin

Dintru început se impune consta
tarea că eforturile făcute pentru în
tocmirea 
Dacă se 
zitive la 
pildă. în 
numărul 
reduce i 
mulări vagi, de tipul 
de partid va îndruma 
organizațiile de bază 
pentru mobilizarea tuturor 
lor muncii la realizarea sarcinilor de

planurilor au fost inegale, 
pot formula aprecieri po- 
planul pe trimestrul I, de 

i următoarele trei trimestre 
obiectivelor 

considerabil și

în 
nu 
in-

concrete se 
apar for- 
„Comitetul 

și ajuta 
și C.O.'M. 

oameni-

De o parte rezerve, 
de alta - 

suprasolicitare
Firește, se pot întîlni situații 

care „treaba merge" chiar dacă 
există planuri suficient de bine
tocmite. Specialistul în domeniul 
științei conducerii știe însă că a- 
ceasta nu este decît o situație înșe
lătoare, fiindcă un plan bun înseam
nă gindire bună, adică siguranță in 
atingerea unor obiective ; printr-un 
plan judicios întocmit se acționează 
in toate sferele muncii ; se asigură 
o mobilizare a tuturor posibilități-

PLANUL DE MUNCĂ
act de concepție,

ghid practic în acțiune

temeinica pregătire și desfășurare a 
adunărilor generale ale celor 23 or
ganizații de bază și a conferinței 
comitetului de partid pentru dări de 
seamă și alegeri, prin mai buna con
ducere a activității economice, să 
asigure îndeplinirea lor.

Aceste obiective, care nu sînt nici 
pe departe exhaustive, arată că. de 
fapt, problema nr. 1 a organizației de 
partid este aceea de a găsi căile, me
todele cele mai nimerite pentru a 
face față acestui număr atît de mare 
de probleme. De aici se desprind 
citeva întrebări : în ce măsură pla
nurile constituie oglinda preocupă
rilor amintite, cum le ierarhizează 
în funcție de priorități, asupra că
ror mijloace pentru abordarea și so
luționarea lor se opresc ? Cum sei 
constituie ele în instrumente con
crete de lucru, de natură să permită 
o organizare superioară a muncii de 
partid, o conducere politică științifi
că. în continuu proces de perfecțio
nare 7

plan și asigurarea luării celor 
bune măsuri pentru creșterea 
cienței întregii activități"; Cine 
me din comitet va ajuta 7 Pe 
îndeosebi 7 Cum 7 Cind 7 Nici un fel 
de precizare I „Vom acorda un spri
jin mai concret (s.n.) organizațiilor 
de bază, obștești și de masă în per
fecționarea continuă a metodelor și 
stilului lor de muncă (planul pe tri
mestrul IV). După cum se vede, nu 
sint indicate nici obiectivele con
crete, distincte, pe plan economic, 
nici mijloacele muncii politico-edu
cative de natură să asigure soluțio
narea problemelor și îndeplinirea 
sarcinilor, nici răspunderile 
în acest sens. Cu totul de 
apare și logica planificării, 
ce în planul pe ultimul

mal
efi- 

anu- 
cine

personale 
neînțeles 

de vreme 
trimestru 

nici nu au fost măcar amintite pre
gătirile adunărilor generale pentru 
dări de seamă și alegeri, după cum 
nu s-a menționat nimic despre activi
tatea consiliului de educație politică 
și cultură socialistă.

lor ] se pregătesc din timp condi
țiile îndeplinirii sarcinilor, se evită, 
cu un cuvînt, improvizația, iar re
zultatele sînt superioare.

Unul dintre avantajele cele mal 
importante oferite de o planificare 
corespunzătoare îl reprezintă tot
odată însăși folosirea deplină a for
țelor organizației. Or, practic, la or
ganizația de care ne ocupăm, în tri
mestrele II și III, de exemplu, rezol
varea obiectivelor înscrise la capito
lele „munca de propagandă" și „pro
bleme economice" a fost dată în răs
punderea cite unui singur membru 
al comitetului, pentru ca în trimes
trul IV să nu mai întîlnim nici un 
nume (I). In general, dacă ar fi să 
ne ghidăm după planurile pe 1976, din 
cei 33 de membri ai comitetului și 
circa 130 de membri ai activului său 
nu au sarcini bine delimitate decît 
maximum... 15 Aceasta deși unii 
membri ai comitetului sînt de părere 
că. în fapt, dintre cei aproape 800 de 
comuniști, cîți numără organizația, se 
lucrează efectiv cu aproximativ 200 
de tovarăși. Dar și aici este vorba

despre... aproximații, despre „pă
reri". Nu. este, oare, mai firesc ca 
prin activitatea de planificare să 
știi sigur care sînt tovarășii cu atri
buții bine definite în munca 
de partid, ca să poți ține și o eviden
ță sigură a îndeplinirii respectivelor 
sarcini 7 Punem 
fiindcă, tn fapt, 
tid a întreprins, 
lui, un șir de 
consfătuiri cu diverse categorii 
angajați in scopul găsirii celor 
bune soluții pentru folosirea la ma
ximum a capacităților de producție și 
reducerea consumurilor specifice de 
combustibil și energie electrică ; ana
lize periodice ale modului cum se 
desfășoară lucrările de investiții, cum 
se asigură aprovizionarea cu materii 
prime, materiale și piese de schimb; 
mai multe studii, între care unul, pri
vind folosirea capacităților de pro
ducție și a utilajelor și funcționarea 
loi* la indicii planificați, a avut me
nirea să evidențieze eficiența măsu
rilor întreprinse, ca și necesitatea al
tora pentru ca planul lunii ianuarie 
1977 să fie îndeplinit ritmic, zi de zi. 
în aceleași direcții au fost orientați și 
principalii factori ai muncii politice și. 
organizatorice. Din păcate, stilul vag, 
imprecis al activității de planificare 
face ca aceasta să 
artificial de munca 
prin aceea că unii 
sebi cîțiva membri 
partid, sînt suprasolicitați cu sarcini, 
în vreme ce un mare potențial ră- 
mine aproape nefolosit in cea mai 
mare parte a timpului.

...Ne-am oprit, in aceste însemnări, 
doar asupra cîtorva dintre elemen
tele planificării muncii de partid, așa 
cum s-au conturat ele, cu reușitele 
și cu Laturile lor încă perfectibile, 
din activitatea organizației de partid 
din combinatul de materiale de con
strucții dobrogean. La data vizitei 
noastre. planurile pe trimestrul 
I al noului an nu erau încă definiti
vate. Desigur, perfectarea lor va fi 
o consecință firească a dezbaterii în 
adunările generale și în conferința 
comitetului de partid pentru dări de 
seamă și alegeri — ce vor avea loc 
în curînd — și a metodelor și sti
lului muncii de partid, inclusiv deci 
a planificării acesteia. Totodată. în 
lumina sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
hotărîrile ce vor fi adoptate vor îm
bogăți substanțial planurile de mun
că. vor stabili căile concrete pentru 
înfăptuirea obiectivelor prioritare 
puse de partid în fața oamenilor 
muncii din industrie.

aceste întrebări 
comitetul de par- 
în cursul anu- 

acțiuni oportune : 
de 

mai

ție ruptă in mod 
vie și sfirșește 
comuniști, indeo- 
ai comitetului de

Maria BABO1AN

Recensămîntul populației și al locuințelor în plină desfășurare

I

DE REȚINUT
în atenta recenzorilor

• Persoanele plecate temporar din localitatea în care
domiciliază, în altă localitate vor fi recenzate după cum 
urinează : ■

— in localitatea de unde au plecat, ca persoane 
temporar absente ;

— în localitatea unde se află, ca persoane temporar 
prezente.'

« La înregistrarea unei clădiri cu mai multe locuințe, 
datele prevăzute la capitolul I, referitoare la caracte
risticile clădirii nu se înregistrează decit intr-un sin
gur formular LP. Mai exact în acela in ca-o. se înre
gistrează și caracteristicile primei locuințe din clădire, 
în restul formularelor se vor înregistra numai datele 
referitoare la celelalte locuințe.

• în cazul clădirilor cu un număr mare de locuințe, 
care constituie două sau mai multe sectoare de re
censămînt — repartizate la tot atîția recenzori — fie
care dintre aceștia este obligat să noteze in formu
larul LP numărul mapei 
în care a fost înregistrată 
dire, precum și numărul 
locuințe din clădire.

în care se află formularul 
locuința nr. 1 din acea clă- 
formularului LP al primei

În prima zi a 
recensămintului

Din datele care ne*au 
fost puse la dispoziție la 
Comisia centralâ pentru 
recensămîntul populației 
și al locuințelor rezultă 
că în prima zi ritmul în
registrărilor pooulației și 
al locuințelor a fost de’ 
15 la sută, iar al clădiri
lor de aproape 16 la 
sută.

Pentru
zîmbetul cald

al copiilor
Număr sporit 

de cămine și grădinițe 
în satele arădene

Mihăi- 
de

fn atenția cetățenilor
• Corect, data stabilirii unei persoane într-o loca

litate pentru studii, pentru angajare in muncă ș.a.m.d.
'— dată ce urmează, cind e$te cazul, să fie înregistrată 
ca atare în formularele de recensămînt — este anul 
în care respectiva persoană a venit in acea localitate, 
chiar dacă, cu aceeași ocazie, nu și-a schimbat și do
miciliul. De exemplu : pentru un absolvent de facul
tate repartizat în producție tot in localitatea în care 
și-a făcut studiile universitare, anul stabilirii în loca
litate este anul în care a început facultatea.

• Persoană temporar plecată din localitate este so
cotită aceea care nu lipsește mai mult de 6 luni.

• Locul nașterii unei persoane se socotește a fi lo
calitatea în care a domiciliat mama acesteia la data 
nașterii.

• Legitimarea recenzorului este atît obligația aces
tuia, cit și a persoanei care urmează să fie recen
zată.

• In formularele de recensămînt se înregistrează si
tuația existentă la „momentul critic" : noaptea de 4 
spre 5 ianuarie ora zero.

o Fiecărei perșoane recenzate trebuie să i se elibe
reze dovada de recensămînt.

Un apartament spațios, o familie numeroasă, meserii îndrăgite, lată conți
nutul răspunsurilor date cu satisfacție recenzoarei de familia Tudor Bonea, 

din Intrarea Crișul Alb nr. 39, blocul 5, din București

DIN ÎNSEMNĂRILE ZILEI
(Urmare din pag. I)
Aurel Vlaicu nr. 8 mi-a arătat cum 
a studiait presa în mod sistematic și 
m-a așteptat cu toate răspunsurile 
scrise corect pentru fiecare capitol“.

Să continuăm șirul impresiilor cu 
cele culese de la recenzorii sibieni și 
transmise de corespondentul nostru :

Ion Fățan. responsabilul circum
scripției 5 din Sibiu : „Totul merge 
perfect. Cam in felul următor : in 
gospodăria lui Ion Ciobănea, recen
zorii ați terminat totul in 14 minute. 
Asta pentru că locatarul avea toate 
datele pregătite și aproape chiar in 
ordinea cerută. Sigur, s-a intimplat 
și invers — 2 ore și 5 minute in
tr-un apartament pentru că locatarul 
nu știa, de exemplu, nici denumirea 
exactă a unei Întreprinderi în care 
lucra cineva din familie; Desigur, 
atunci cind e necesar, recenzorul 
poate să întîrzie și două și trei ore 
și chiar mai mult Important este ca 
recenzarea să fie făcută complet, cu 
exactitate. Am semnalat faptul pen
tru a sublinia această idee, precum 
și necesitatea ca toți cetățenii să 
facă efortul de a oferi recenzorilor 
datele exacte, de a se pregăti din 
timp pentru asta și de a contribui in 
acest fel la asigurarea temeiniciei și 
operativității recensămintului".

Iată și o altă opinie din Sibju. Re
cenzoarea Gromeu 
de cifre, de coduri 
ții, formularele pe 
mit pînă acum au 
caligrafie aparte. Ele arată limpede 
profundele transformări din orașul 
nostru. Apartamente frumoase, con
fortabile, cum intri intr-o casă dai

săr-
loa- 
„în 
am

ASCULTAȚI EMISIUNEA

— Cîți ani ai 7
— Cinci. Cîte degete am la 

mînă. Așa mi-a spus mămica.
— Dar mămica ta unde e a- 

cum 7
— La lucru...
Interlocutorul nostru,

ță, este unul din cei 140 
copii — români și germani 
care frecventează grădinița 
cămin a cooperativei agricole 
.producție „Viața nouă" i 
Sintana, județul Arad, 
dintele cooperativei, tovarășul 
Gheorghe Goia, Erou al Muncii 
Socialiste, ne spune : „Cu 
pruncii nu mai avem griji. 
Cind femeile lucrează în legu
micultura, în zootehnie ori în 
cîmp, copiii sînt pe miini bune, 
aici, la grădiniță".

Una din frumoasele și impu
nătoarele clădiri din centrul co
munei a fost transformată, cu 
ani in urmă, in grădiniță pentru 
copiii cooperatorilor. De ei se 
ocupă, cu dragoste și pricepere, 
educatoarele Ana Iluna, Hilda 
Schiller, Catița Toma, Ana Fuss 
și Ana Totterer, intr-un cadru 
adecvat : săli spațioase și lumi
noase, un bogat material didac
tic, hrană consistentă, curățenie 
exemplară. Toate acestea siht 
dovezi ale preocupării perma
nente, a grijii deosebite a con
ducerii unității, a cooperato
rilor inșiși pentru copiii satu
lui. Demn de notat este faptul 
că întreținerea în grădiniță este 
gratuită, toate cheltuielile fiind 
suportate din cota rezervată și 
aprobată de 
din fondul 
cooperativei.

în prezent, 
gricole din 
ționează 75 de grădinițe cu că
min, 
copii, 
chide 
șe la 
rând, 
lac, Sagu, Iratoșu, Vinga. Șiria, 
Dorobanți. Numai în 1976 au 
fost alocate, din fondurile coo* 
perativelor, peste 4,5 milioane 
lei ca ajutoare pentru copii. Nu
meroși copii și-au petrecut in 
acest an vacanțele în frumoasa 
stațiune balneoclimaterică Mo- 
neasa, la cele trei case de odih
nă ale cooperativelor agricole de 
producție „Viața nouă" din 
Sintana, Dorobanți și „Mureșul" 
— Nădlac. Sint fapte care ates
tă dragostea cu care sint în
conjurați copiii satelor arădene, 
ca de altfel ai tuturor satelor 
românești.

cu 
! de 
din 

Preșe-

adunarea generală 
social-cultural al

în cooperativele a- 
județul Arad func

numărînd peste 3 400 de 
în anul acesta se vor des- 
alte 13 grădinițe și ere* 
Simbăteni, Sepreuș, Ză- 
Chereluș, Berechiu, Năd*

Constantin SIM1ON
corespondentul „Scinteil”

DE IERI

Maja : „Dincolo 
și diferite situa- 

care le-am întoc- 
pentru mine o...

de o bibliotecă, rar oameni fără o ca
lificare. Mă bucur nespus. Pentru 
mine e o revelație, un prilej de 
bătoare".

Impresii din Ploiești. Viorel 
chimeșcu, profesor de muzică : 
primul rind vreau să spun că
devenit oarecum pasionat pentru a- 
ceastă lucrare de statistică, conside- 
rind-o nu numai importantă, dar și 
deosebit de interesantă. Remarc, în 
același timp, interesul deosebit din 
partea oamenilor pentru recensămînt.. 
cit și o mare grijă pentru o infor
mare exactă. Asta dovedește nivelul 
politic, ridicat al oamenilor, calitatea 
lor de buni cetățeni".

Bistrița-Năsâud. Comuna Uriu. Re
cenzorul George Pop. profesor de 
Istorie : „Desfășurînd această activi
tate. am sentimentul și conștiința 
clară că sînt chemat să sondez, să 
analizez, să cuantific acumulările 
economice și sociale fără precedent, 
neîndoielnic pe cele mai mari cunos
cute vreodată de către colectivitatea 
Umană din care fac parte".

Tot Uriu. tot Bistrița-Năsăud. Re
cenzorul Maria Andraș : „Pe scurt : 
ceferistul Ștefan Gherghely plecase 
la serviciu, dar lăsase acasă totul 
scris. Crișan Todor plecase și el, dar 
soția sa era atît de bine instruită că 
mi-a dat cele mai exacte și mai com
petente răspunsuri. Concluzia mea : 
toată lumea este acum atentă, pen
tru ca recensămîntul acesta să fie 
exact, profund, serios".

Tg. Mureș. Recenzorul Bechtold 
Francisc Andrei : „Nu-i ușor să te 
descurci intr-un cartier nou. Din- 
tr-o eroare de adresă (la mine in 
listele sosite de la consiliul popu
lar era numărul 25, în realitate blo
cul avea numărul 23) am recenzat 
12 locuințe din raza altui coleg... 
Cred că pe unii trebuie să-i chemăm 
la mai multă atenție și rigoare".

Recenzoarea Varga Agneș : „M-au 
impresionat solicitudinea, ’seriozita
tea și răbdarea cetățenilor din sec
torul meu : 80 de apartamente care 
abia își primiseră de citeva zile lo
catarii. Deși ocupați cu mutatul — și 
știți ce înseamnă asta 1 — au avut 
răbdare și timp să-mi dea toate lă
muririle, ba și explicații în plus. în
țelegem cu toții, desigur, cit de im
portantă e exactitatea acestei ope
rațiuni".

Desprindem din toate cele spuse 
de recenzori, ca și din alte fapte cu
noscute de reporterii și coresponden
ții noștri, preocuparea generală pen
tru buna desfășurare a acestei ac
țiuni de mare importanță politică, 
economică, socială. Preocuparea ge
nerală pentru exactitatea și temeini
cia operațiunilor. pentru eficienta 
lor, pentru excluderea oricăror erori. 
E o conlucrare a întregii populații, 
un consens care dovedește. încă o 
dată, înaltul spirit civic, unitatea în 
gînd și faptă a întregii noastre so
cietăți.

Grupaj realizat de Dumitru TIRCOB, Florin CIOBANESCU 
și corespondenții județeni ai „Scînteii"

„Cum să răspundem corect
Iu întrebările recenzorului"

La sediul comitetu
lui de partid al între
prinderii „Vulcan" din 
Capitală, tovarășul 
Gh. Mircescu, respon
sabilul circumscripției 
nr. 1 din sectorul 6, 
împreună cu Victor 
Florea — membru în 
comitetul de partid — 
stabileau ultimele a- 
mănunte ale emisiunii 
de a doua zi ale stației 
de radioficare. O emi
siune cu un titlu care 
spune totul : „Cum să 
răspundem corect la 
întrebările recenzoru
lui".

— Vrem ca toți 
muncitorii întreprin
derii noastre și fami
liile lor — ne spune 
tovarășul Victor Flo
rea — să-și îndepli
nească exemplar a- 
ceastă importantă în
datorire civică. De a- 
ceea, imediat după 
declanșarea campa-

niel de pregătire a 
recensămintului, folo
sind materiale pu
blicate în presă, am 
instruit întreg activul 
nostru de partid, de 
sindicat și U.T.C., ast
fel incit, fiecare, la lo
cul său de muncă, să 
poată da colegilor un 
minimum de îndru
mări strict necesare 
întrebările | sînt însă 
mai multe decît răs
punsurile pe care le 
putem da noi, ca ne- 
specialiștij De aceea, 
mai ales acum cind 
recensămîntul este 
ta plină desfășurare 
ne-am gîndit că cel 
mai potrivit interlocu
tor nu poate fi altul 
decît recenzorul.

Ce ne vă spune a- 
cesta ?

— In prima emisiu
ne, mîine la ora 10 și 
jumătate in timpul 
pauzei, voi face citeva

precizări, pe care ex
periența primelor două 
zile de recensămînt le 
impune. Mă voi referi 
de pildă la modul în 
care se declară corect 
felul școlii absolvite, 
profesia, locul de 
muncă și ocupația. E- 
misiunile următoare 
vor reflecta alte con
cluzii ale recenzorilor.

„.Iată așadar una din 
modalitățile concrete 
în care organizațiile 
de partid pot și tre
buie să sprijine efectiv 
lucrările recensămin
tului.

P. S. După cum ne-a 
comunicat tovarășul 
Marin Nedelcu — pri
mul secretar al Comi
tetului de partid al 
sectorului 6. începînd 
de mîine această ini
țiativă va fi preluată 
de toate organizațiile, 
de partid din între
prinderile sectorului.

Tragerea extraordinară 
Pronoexpres a noului an
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează la 9 ia
nuarie 1977 tragerea extraordi
nară Pronoexpres a noului an. 
Această tragere atribuie auto
turisme „DACIA 1 300“ și „SKO- 
DA S 100". excursii în Uniunea 
Sovietică, Republica Democrată 
Germană, Italia și Grecia, pre
cum și cîștiguri în bani de va
loare fixă și variabilă. Afluența 
de participanți din agențiile 
Loto-Pronosport anticipează un 
mare succes al tragerii, ceea ce 
înseamnă că se vor acorda 
foarte multe cîștiguri. Pe lingă 
aceste cîștiguri, participanților li 
se oferă și premii suplimentare 
din FOND SPECIAL, acesta 
fiind un punct de atracție al 
tragerii. La cele 3 faze se exe
cută 10 extrageri însumînd in 
total 50 de numere cîștigătoare. 
Reamintim participanților că 
beneficiază și de un alt avan
taj, acela de a cîștiga și cu 
NUMAI 3 NUMERE. Participa
rea se face pe bilete de 6 și 15 
lei, dar numai variantele de 15 
lei participă la toate cele 10 ex
trageri. Omologarea cîștigurilor 
are loc miercuri, 19 ianuarie 1977.

De
Unitățile de cazare de 

toate categoriile ale Mi
nisterului Turismului, da
torită în special investi
țiilor din ultimii ani, 
dispun acum de peste 
250 000 de locuri. Ca ur
mare, peste 10,5 milioane 
de oameni ai muncii au 
luat parte anul trecut la 
programele organizate 
pentru petrecerea timpu
lui liber, pentru efectua
rea concediilor de odihnă 
ori a curelor balneare.

De la tovarășul ing. 
A. Fuiorescu. directorul 
Direcției de investiții din 
Ministerul Turismului, a- 
flăm că actualul cincinal 
marchează inceputul unui 
program de investiții și 
mai complex pentru va
lorificarea cit mai efi
cientă a bogatului poten
țial turistic de care dis
pune țara noastră. întru- 
cit in ultimii ani s-a con
statat un ritm intens de 
creștere a turismului de 
tranzit, o parte însemna
tă a investițiilor a fost 
îndreptată în 1976 spre 
satisfacerea în mai bune 
condiții a cerințelor de 
această natură. Ca rezul
tat. în orașele de tranzit 
dintre cele mai solicitate 
— Arad, Brașov, Cluj- 
Napoca, Pitești, București 
ș. a. — ș-au dat în folo
sință în hoteluri noi ori 
în clădiri reamenajate 
peste 2 500 locuri de ca
zare. Circa 80 Ia sută din 
locurile de cazare date în 
folosință se află în con
strucții noi, moderne, 
care dispun de dotări 
complexe. O altă direcție 
prioritară a investițiilor 
a constituit-o dezvoltarea 
stațiunilor montane cu 
profil de odihnă și prac-

reamenajate

Ia munte la
ticarea sporturilor de iar
nă. Astfel, în 1976 s-au 
dat in folosință peste 2 000 
de locuri. Cele mai mul
te s-au construit în Poia
na Brașov — 1 250, Sinaia 
— 480, Durău (Neamț) — 
140. Bușteni — 130 ș.a. 
Alături de creșterea posi
bilităților de a primi un 
număr cît mai mare de 
oaspeți, în Poiana Brașov 
și Sinaia s-au făcut in
vestiții importante și

mare
de locuri, amplasate în 
stațiunile Mamaia, Efo- 
rie-Sud și Năvodari. Sta
țiunile de cură balneară 
și cele pentru odihnă și 
practicarea sporturilor de 
iarnă se bucură în 
tinuare de o atenție 
rită. Numai pentru 
voltarea stațiunilor 
culane, Călimănești, 
lix. Vatra Domei,
vata, Buziaș, Tușnad 
vor construi circa

con- 
spo- 
dez- 
Her-
Fe- 
So- 

se
10

Ce aduce nou anul 1977 
!n dezvoltarea bazei materiale 

a turismului

pentru dezvoltarea mij
loacelor de agrement și, 
în special, pentru con- 

' ștruirea unor . instalații de 
transport pe cablu nece
sare practicării sporturi
lor de iarnă. Fonduri im
portante au fost alocate, . 
de asemenea, și pentru 
dezvoltarea în continuare 
a capacităților de cazare 
în stațiunile de cură bal
neară. De o atenție 
sebită s-au bucurat 
țiunile care asigură 
bilități de tratament 
plexe și asociate.

deo- 
sta- 

posi- 
com- 
Cele 

trei baze de cură balnea
ră construite anul trecut 
la Felix, Călimănești 
Herculane 
peste 1 300 
cazare.

Prevederi 
ține șl planul pe 1977. Pe 
litoral, pînă la începerea 
sezonului estival, urmea
ză să fie finisate edificii 
de cazare cu peste 6 500

Șt
însumează 

de locuri de

similare con-

complexe sanatoriale, cu 
o capacitate de cazare de 
peste 3 000 locuri. Alte 
circa 1 000 de locuri ur
mează a fi date în folo
sință în hoteluri care vor 
fi construite în stațiuni 
ori zone montane ca Po
iana Brașov, Durău- 
Neamț, Păltiniș-Sibiu, 
Peștera Podina ș.a. In 
plus, zonele montane vor 
beneficia de un volum 
important de fonduri pen
tru construcția a 6 'insta
lații pe cablu de _teleschi 
și agrement 
Semenic, 
Brașov, 
materială 
rismului de tranzit se va 
îmbogăți cu peste 2 230 de 
locuri în hoteluri noi. 
Alături de orașe dintre 
cele mai solicitate, care 
au planificate și în acest 
an investiții (Bucu
rești, Timișoara, Arad 
S.a.), vor fi introduse in

ș.a.

la Predeal, 
Paring, Poiana 

Bușteni. Baza 
destinată tu-

circuitul turistic — prin 
hotelurile ce se vor con
strui — și alte localități, 
ca Negrești, Sîntămărie, 
Alba Iulia ș.a.

„Programul de investi
ții pe 1977 a fost stabilit 
— ne spune tovarășul 
ing. A. Fuiorescu — pe 
baza indicațiilor condu
cerii de partid. El conține 
prevederi care vizează, 
practic, o mai bună valo
rificare a potențialului 
turistic al țării, o cuprin
dere mai largă a zonelor 
și județelor țării care 
dispun de condiții mate
riale pentru turism. Esen
țial este acum ca atît mi
nisterul nostru, cit și u- 
nitățile de construcții 
județene să acționeze cu 
toată fermitatea pentru 
realizarea lui. Subliniem 
acest lucru, întrucît în 
anul trecut o serie de o- 
biective nu au fost ter
minate la timp tocmai în 
zone dintre cele mai so
licitate".

întrucît realizarea la 
timp a acestor obiective 
reprezintă în cele din 
urmă materializarea unor 
eforturi care se răsfrîng 
direct sau indirect asupra 
condițiilor noastre 
dihnă și sănătate, 
necesar ca toți cei 
mâți să contribuie 
făptuirea 
ze de la 
cu toată 
așa fel
muncii să simtă 
și cît mai curînd, că baza 
turistică s-a dezvoltat și 
se află în continuă mo
dernizare.

de o- 
este 
che

ia ta
ior să acțione- 
începutul anului 
răspunderea, în 

îneît oamenii 
efectiv,

Constantfn PR1ESCU
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FATĂ ÎN FAȚĂ, PRODUSE DINTR-0 EXPOZIȚIE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
Sîntem în cincinalul revoluției tehnico-științifice, care 

ridică sarcini mari și complexe în toate ramurile de pro
ducție.

Ce înseamnă aceasta ? înseamnă asimilarea și intro
ducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetărilor ști
ințifice, a tehnologiilor noi, eficiente, de înaltă producti
vitate, a produselor cu caracteristici tehnico-calitative și 
economice superioare ; înseamnă să asigurăm valorificarea 
superioară și reducerea substanțială a consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie și combustibil ; înseamnă a 
crea noi materiale, cu caracteristici superioare, a lărgi ne
contenit gama de înlocuitori. Acestea sînt sarcini prioritare, 
subliniate stăruitor de partidul nostru, relevate cu preg
nanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 2—3 noiembrie și la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. ; ele definesc și determină nivelul eficienței 
economice — și tocmai în aceasta se măsoară gradul apli
cării realizărilor revoluției tehnico-științifice. ,

Publicăm mai jos cîteva imagini sugestive din expoziția 
consacrată noutăților în domeniul construcțiilor și materia
lelor de construcții din cadrul Complexului expozițional din 
Piața Scînteii ; promovarea noilor tehnologii, soluții și ma
teriale de construcție are o importanță capitală pentru rea
lizarea sarcinii de a se economisi în acest cincinal peste 
10 milioane tone ciment, peste 1,5 milioane tone oțel și a 
sute de mii de tone de alte materiale.<__ __ )

Hală industrială cu pod rulant ftip i4ț

La noul tip de hală industrială se realizează substanțiale reduceri: ® greutatea - cu 35 la sută ® consumul 
de oțel - cu 48 la sută pe kg/metru pătrat de acoperiș ® consumul de ciment - cu 54 la sută • consumul 

de manoperă la montaj - cu 27 la sută.

Hală industrială (W)

Reducerea consumurilor la noul tip de acoperiș: ’ 
la sută ® consumul de ciment - cu 58 la sută

Grindă transversală
pentru acoperiș

Cofraj metalic pentru turnarea 
stîlpilor monolit

Zid din blocuri 
de piatră brută

Construirea zidurilor din blocuri de 
piatră brută, pentru susținerea și spriji
nirea terasamentelor, la drumuri și poduri 
- în locul soluției care folosește zid din 
beton - asigură reducerea consumurilor 
după cum urmează: • ciment - cu 78,6 
la sută ® lemn - cu 92,9 la sută ® ma
noperă pe șantier - cu 21,8 la sută 
• COSTUL INVESTIȚIEI ESTE CU 26,1 
LA SUTĂ MAI REDUS.

Construcția nu necesită măsuri spe
ciale de fundare; poate prelua încărcările 
imediat după executare; se poate realiza 
și pe timp friguros.

La grinda transversală de 18 metri 
pentru acoperiș din beton și luminatoare 
din mase plastice - travee 6 m - noua 
soluție asigură însemnate reduceri de 
consumuri:

• La acoperiș, greutatea în kg pe 
metru pătrat se micșorează cu 25 la 
sută, consumul de oțel - cu 25 la sută, 
iar consumul de ciment - cu 25 la sută.

• în final, COSTUL SE REDUCE CU 17 
LA SUTĂ PE METRU PĂTRAT DE A- 
COPERIȘ.___  ____ J

Soluția veche (cu panouri de lemn) presupunea: ® con
sum de metal de 200 kg ® consum de lemn de 5 mc ® 
manoperă 1090 om/ore ® costul total — 17500 lei ® cofrajul 
se putea utiliza o singură dată. Prin aplicarea noii soluții 
se realizează economii de: • 100 LA SUTĂ LA LEMN • 75 
LA SUTĂ LA MANOPERĂ • 67 LA SUTĂ LA COSTUL TOTAL

Se poate reutiliza de sute de ori.

y
In fotografiile de jos — imaginile celor două soluții.
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------- CUM VORBIM,--------  
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

în cadrul acțiunii de 
cultivare a limbii, pe care
— în urmă cu un an — a 
Inițiat-o ziarul „Scînteia" 
și care continuă să fie pre
zentă în rubrica ce j-a 
fost rezervată, considerăm 
că merită să fie semnalată 
dezbaterea publică organi
zată nu de mult de secția 
de cultivare a limbii de la 
Academia Republicii Socia
liste România in legătură 
cu noua ediție a Dicționa
rului ortografic și ortoepic.

în cursul dezbaterilor la 
care ne referim, un loc 
important a ocupat dis
cutarea unor aspecte ale 
lexicului tehnic românesc, 
ca. de exemplu, dublete 
neologice cu sau fără h la 
inițială (tipul hexametru — 
exametru. hemistih — e- 
mistih. hexaedru — exae- 
dru. higiena — igienă, hie
roglifă — ieroglifă, herbar
— ierbar, Histria — Istria 
etc.), a modului de scriere 
cu sau fără u final a 
substantivelor de genul 
neutru terminate in o ac
centuat (tipul ferodo, bole
ro. banjo, indigo, studio, 
tango etc.), a dubletelor 
terminate in it-ită (în cu
vinte ca : fagocit — fagoci- 
tă. magnetit — magnetită, 
calcit — calcită, caolinit — 
caolinită etc.), a formelor 
de feminin de la substan
tivele cu două terminații, 
care la masculin au termi
nația -log (tipul psiholog^ 
sau psiholoagă, ideologă 
sau ldeoloagă, sociologă sau 
socioloagă. lexicologă etc.) 
sau a variantei de plural 
recomandabilă la termeni 
de tipul rocă ori strat, unde 
geologii susțin formele roce, 
respectiv strate. iar lingviș
tii — roci, respectiv straturi, 
ca fiind ..în spiritul limbii" 
ș.a Desigur că în aseme
nea cazuri trebuie să se 
țină seama și de păre
rea specialiștilor, nu nu
mai pentru argumentul că 
este vorba de domeniul 
lor de activitate, ci și pen
tru considerentul, deloc ne
glijabil, că unii dintre a-

cești termeni au intrat in 
nomenclatorul internațio
nal, sau au fost universa
lizați de către foruri inter
naționale din care face 
parte și țara noastră.

Una dintre problemele de 
principiu pj'se, în discuție 
(dar care, din păcate, nu a 
primit nici un răspuns) a 
fost aceea în legătură cu 
necesitatea completării al
fabetului limbii române cu 
literele q. w, y și, implicit, 
a includerii în indicele de

te dicționarele românești, 
ca să nu mai vorbim de li
teratura de cărți de știință, 
de presă și, în general, de 
scrisul actual? Mai supără
tor și de neînțeles este fap
tul că, deși în partea intro
ductivă a îndreptarului se 
afirmă — după cum am vă
zut — că literele q, w, y nu 
fac parte din alfabetul 
românesc, tn indicele de 
cuvinte (p. 213) sînt inse
rați termeni care au iniția
la w : warant, watt, weber,

Iperîtă (fr. ypărîte), tn 
vreme ce alte cuvinte cu y 
sînt omise : yancheu, yoga, 
yoghist, york, yterbiu. yah- 
ting, ytriu, yahtman („per
soană care practică yahtin- 
gul"), you-you („jucărie") 
etc.

Mai este oare cazul să 
reamintim folosirea arhicu
noscută și frecventa deose
bită a lui y din algebră, 
„simbol literal a) celei de-a 
doua necunoscute" (prima 
necunoscută fiind x). sau

Ti i litere i țu; Bpt&rea 

legitimizării alfabetice

cuvinte al viitoarei ediții a 
Dicționarului ortografic și 
ortoepic a termenilor care 
conțin, la inițială. în inte
riorul sau la finala cuvin
tului, respectivele litere. 
Formularea existentă în e- 
diția a III-a a îndreptaru
lui ortografic : „Alfabetul 
limbii române este alcătuit 
din 28 litere, a căror ordine 
este următoarea ’ (Sînt înși
rate toate literele, minus q, 
w. y)‘‘. iar. mai dăoarie. 
„Scrierea noastră mai fo
losește. în redarea unor cu
vinte de origine străină, li
terele q, w, y“ nu poate să 
satisfacă pe nimeni. Dacă 
le-ăm refuzat pe acestea, 
pentru ce atunci s-a făcut 
excepție cu litera k — de 
asemenea străină — care 
totuși a fost considerată 
demnă să figureze printre 
celelalte litere ale alfabe
tului românesc ? De ce a 
exclus vechea ediție acesm 
litere din alfabet, litere 
care apar într-o serie de 
cuvinte înregistrate în toa-

whisky, white-spirt, wol
fram 1

Pentru litera y nu s-a 
deschis o partidă specială 
(așa cum s-a procedat in 
cazul celorlalte litere, chiar 
și pentru „neromânescul" 
w), deși material ilustrativ 
ar fi fost suficient : yah- 
ting, yale, yoga, yoghist, 
york („rasă de porci"), 
yterbiu („element chimic 
din familia lantanidelor"), 
ytriu („element chimic din 
familia pămînturllor rare"), 
atestate pînă și în manua
lele școlare din ciclul ele
mentar 1 în cursul lucrării 
se găsesc însă răspîndite 
cuvinte care îl au pe y la 
inițială, la finală sau in 
mijlocul cuvintului (de e- 
xemplu : cow-boy. whisky 
etc.). Deruta este cu atit 
mai mare, cu cit pentru li
nele dintre neologismele 
scrise în limba de origine 
cu y, îndreptarul recoman
dă scrierea cu i : iac (fr. 
yack), iaht (fr. yacht), iard 
(engl. yard), lola (fr. yole),

din chimie, „simbolul ytriu- 
lui“. din zootehnie, „denu
mirea unei rase de porci", 
ca să nu mai vorbim de 
cheia sau de broasca yale ?

Dacă pentru unele cuvin
te (insistăm numai pentru 
unele) s-a putut găsi for
mula de compromis prin 
trimiterea la litera i (iaht, 
iard, iolă, iot, iperită), nu 
același lucru 5-a putut face 
In cazul cuvintelor scrise 
cu w. Acestea figurează. In 
toate lucrările de speciali
tate și de uz curent, cu 
grafia cu w, au devenit 
termeni tehnici universali, 
legați de materia, de obiec
tul sau de folosirile cu care 
s-au consacrat, motiv pen
tru care a fost necesară în
registrarea lui cu forma o- 
riginară (uneori adaptată) : 
watt, wattmetru, western, 
weber, wolfram.

Soluția adoptată rezolvă 
numai parțial problema — 
deoarece, dacă numele co
mune formate cu cele trei

litere incriminate au, pe 
ansamblu, o frecvență re
lativ mică, nu ia fel stau 
lucrurile în privința nume
lor proprii : Quasimodo, 
Quebec, Qulnet, Quito, 
Quesnay, Quinatana etc. ; 
Weber, Wassermann, Wa
terloo, Whitmann, Wolf, 
Wundt. Westfalia, Washing
ton. etc. ; York, Yemen, 
Yokohama, Young, Yuca
tan. Yorrick etc.

Oare faptul că ne aflăm 
în fața unor litere (și im
plicit a unor cuvinte) cu o 
frecventă mai mică, dar cu 
particularități de scriere și 
de pronunțare mai puțin o- 
bișnuite nu constituie sufi
ciente și temeinice motive 
pentru ca să figureze in
tr-un îndreptar ortogra
fic și ortoepic ? Noi cre
dem că da. Absența u- 
nof litere din alfabetul 
limbii române și, concomi
tent, a cuvintelor formate 
cu aceste litere nu dove
dește că dificultățile n-ar 
exista, iar neluarea lor in 
considerație este atitudinea 
cea mai puțin indicată.

Problema celor trei Ute
re, în principiu neincluse 
în alfabet, dar pe care scri
sul românesc le foloseș
te. iar dicționarele — fără 
nici o excepție — Inventa
riază cuvintele formate cu 
ele, trebuie rezolvată, după 
părerea noastră, numai în 
sensul includerii acestor li
tere în alfabet și rectifică
rii unei greșeli perpetuata 
de-a lungul anilor.

Supunem această pro
blemă acum, cînd un co
lectiv de cercetători științi
fici bine pregătiți și com
petent! pregătesc apariția 
unei noi ediții a îndrepta
rului ortografic și ortoepic 
al limbii române.

Dr. Luiza SECHE 
cercetător principal 
la Institutul de lingvistici 
București

Noi construcții de locuințe la Craiova Foto : s. Cristian

PPRSONAUTA TU SPKIALISTULUI 
se realizează in primul rind prin 

COMPETENȚA PROFESIONALĂ

Aaomalii ortografice---------------
Niciodată n-am fost pe 

deplin satisfăcut (cum nu 
sint nici astăzi) de explica
țiile pe care le dau îndrep
tarele ortografice scrierii 
diferențiate a derivatelor 
lexicale cu sufixul -ință.

Oare de ce e corect — 
căci, Intr-adevăr, așa e co
rect — să scriem cunoștință 
cu uri singur i. iar știință 
cu doi i ?

îndreptarul ortografic, or
toepic și de punctuație (E- 
diția a III-a, Editura Aca
demiei Republicii Socialis
te România, București, 
1971), în „Nota" de la § 32, 
explică scrierea cu un sin
gur i a lui cunoștință prin 
faptul că acesta derivă de 
la verbul cunoaște, termi
nat în -e, nu în -i, ceea ce 
justifică, după logica textu
lui respectiv, absenta unui 
hiat identic în zona de fu
ziune a cuvîntului-bază cu 
sufixul -ință.

Raționînd astfel, nu știm 
Insă cum ar putea explica 
îndreptarul și grafia altor 
cuvinte, terminate chiar în 
-i, ale căror derivate nu 
realizează totuși hiatul -i-1- 
(ex. : dori, făgădui, locui, 
care dau dorință, făgăduin
ță, locuință, cu un singur 
i, nu „doriință", „făgă- 
duiință", „locuiintă").

De ce — cu alte cuvinte 
dori + -ință dă dorință, 
scris cu un singur I, pe cînd 
ști + -ință dă știință, 
cu -i-i- ?

Oare principiul derivării 
cu sufixul -ință nu acțio
nează uniform asupra tutu
ror cuvintelor terminate în 
-i de la care se obțin deri
vate ?

Sau acesta acționează I- 
dentic, dar intervin alțl fac-

tori, suficient de puternici, 
ca să împiedice acțiunea u- 
niformă a legii fonetice ?

Logic ar fi ca soluția fo- 
netico-ortografică să fie 
una și aceeași : ori scriem 
toate derivatele de acest 
tip cu un singur i, ori toa
te cu doi i I Ce se intimplă 
însă ?

Observăm că derivatele 
polisilabice, sub acțiunea 
lui i din sufixul -ință, în
lătură vocala cu care se 
termină cuvîntul-titlu (o- 
bișnu + -ință •> obișnuin
ță ; cred + -ință =“ credin
ță), evitîndu-se — în prin
cipiu — posibilitatea unui 
hiat la confluența cuvîntu
lui-bază cu sufixul -ință.

Ce se intimplă oare in 
derivatele cu radical mono
silabic ?

Derivînd de la cuvinte 
monosilabice (fi, ști), e șl 
firesc ca derivatele respec
tive să mențină și în noua 
structură lexicală unica vo
cală a cuvîntului-bază, căci 
altfel s-ar periclita însuși 
transferul semantic de la 
cuvintul prim la derivat, 
fără de care nici nu se poa
te concepe derivarea 1 Iată 
de ce fi (ști) + -ință nu 
pot da decit ființă, știință 
etc., cu doi i, nu cu unul.

Totul ar fi cit se poate de 
simplu, dacă n-ăr mai tre
bui să explicăm și scrierea 
unor cuvinte de genul : 
conștiință, conștiincios, cu
viință etc., care, deși nu 
sînt monosilabice, se scriu 
și ele tot cu doi i I

Da. e adevărat că nu sînt 
monosilabice, dâr nu sînt 
nici derivate, ceea Ce le 
plasează oarecum în afara 
discuției noastre, ortografia 
lor avînd alte explicații.

mai mult de natură istorică. 
(Fulvia Ciobanu și Lidia 
Sfîrlea, în lucrarea Cum 
scriem, cum pronunțăm 
corect (Editura științifică, 
București, 1970, p. 39). con
sideră cuvintul cuviință ca 
fiind derivat de Ia a se cu
veni, părere la care nu pu
tem subscrie. întruc't falsul 
derivat cuviință se explică 
etimologic prin latinescul 
convenientia, ae).

De altfel, pentru primele 
două, dicționarele etimolo
gice conțin mențiunea ex
presă : „refăcut după ști
ință", ceea ce explică în su
ficientă măsură și aceste 
false „excepții" de la sta
tutul polisilabicelor.

în concluzie, e necesar să 
reținem că cunoștință se 
scrie cu’ un singur i in pri
mul rind fiindcă se supune 
și el regulii de principiu a 
derivării polisilabicelor ter
minate în vocală, care — 
după cum am văzut — 
pierd vocala finală înaintea 
sufixului -ință.

De asemenea, nu putem 
spune că derivatele ființă 
și știință se scriu cu doi i 
fiindcă derivă de la cuvin- 
te-bază terminate în -i, cită 
vreme cunoaștem destule 
cuvinte cu terminație -i 
care nu dau totuși derivate 
cu doi i. Radicalul lor mo
nosilabic, ca ultimă unitate 
păstrătoare de sens lexical.

justifică în suficientă mă
sură scrierea cu doi i a a- 
cestui tip de derivate.

Indiferent că îndreptarele 
ortografice viitoare își vor 
însuși sau nu această inter
pretare, vorbitorul neling- 
vist al românei contempo
rane. nu se poate dispensa 
de cîteva principii logice de 
explicare a unei ortografii 
numai aparent incongruen
te, cînd e vorba de scrierea 
și rostirea corectă a unor 
cuvinte esențiale, aparți- 
nînd fondului principal le
xical al limbii române.

G. C. RUSU
Topleț, Caraș-Severin

De ce „Marama"?
Maramureșul voievodal a 

deținut, pînă în anii noș
tri, recordul in materie de 
analfabetism. Flagelul a 
fost curmat din rădăcini. 
Cultura și civilizația socia
listă pătrund pretutindeni.

în ce privește limba, 
ponderea „maratnureșenis- 
melor" scade într-un ritm 
accelerat.

Desigur că pitorescul re
gionalismelor va fi păstrat 
și 'mai departe, dar mai 
mult în literatură și in cu
legerile de folclor.

îri graiul maramureșean 
există două caracteristici 
esențiale : păstrarea rota- 
cismului (fărină, gerunchi, 
serin, verin etc.) și pres
curtarea unor termeni.

Profitînd de existența a- 
cestor fenomene lingvistice.

Intre cele două războai» 
mondiale, un hîtru bun de 
glume a născocit sintagma: 
„colă cu brî. cole cu la", 
care vrea să spună : „mă
măligă cu brînz.ă, mămăli
gă cu lapte". în realitate, 
această expresie glumeață 
nu se folosește nicăieri în 
cuprinsul Maramureșului. 
Altfel se spune : „coleșă 
cu brînză, coleșă cu lapte", 
sau „tocană cu brînză. to
cană cu lapte".

Maramă, termen mai re
cent, provine din aceeași 
sursă a zeflemelil. Nici un 
băștinaș nu spune că-i din 
Maramă, ci din Maramu
reș, Maramoroș, Maramu- 
răș. El este moroșan și se 
simte mîndru că s-a născut 
pe meleagurile lui Pintea 
Viteazu.

Denumirea Maramă, deși 
e străină de graiul popu
lar, a) prins rădăcini, ajun- 
gînd pînă Ia radio și tele
viziune.

în prezent, pe plan local, 
«e duce o bătălie surdă in 
problema scrierii denumirii 
orașului de la poalele Solo- 
vanului.

Unii scriu Sighetul Mar- 
mației, iar alții Sighetu 
Marmatiei, Credem că ș« 
va impune ultima formă, 
deoarece evoluția limbii 
tinde spre simplificare, 
spre eliminarea elemente
lor de prisos.

Ion BERINDE
Sighetu Marmațiel /

Idealurile societății socialiste la 
care se referea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și anume că „socia
lismul trebuie să fie societatea tota
lei împliniri a personalității umane, 
în care fiecare cetățean să se simtă 
stăpin pe destinul său. să poată 
gîndi și acționa nestingherit în fo
losul progresului social", se reali
zează veridic, cum bine se știe, prin 
intermediul muncii profesionale, re- 
levînd încă o dată calea eficientă do 
obținere a demnității profesionale, 
sociale și umane pe care o oferă, 
fiecăruia dintre noi, profesiunea. Re
zultatele activității profesionale in 
beneficiul societății devin astfel cri
teriu valoric de apreciere a împli
nirii personalității. Faptul explică 
de ce în unele profesiuni, printre 
care și în medicină, normele etico- 
profesioriale s-au constituit într-o 
deontologie profesională cu rolul de 
a potența efortul profesional.

Realizarea personalității specialis
tului se asigură, in primul rind, prin 
competență profesională desăvirșită. 
Condițiile create de societatea noas
tră pentru realizare profesională fac 
ca efortul cuceririi competentei pro
fesionale să devină un drept irevo
cabil al societății. în medicină, un 
mare medic spunea că morala ade
vărată se naște din competență. în- 
tr-adevăr, libertatea morală în profe
siune are un caracter obiectiv șl se 
naște din opțiunile și posibilitățile de 
decizie și acțiune. Specific omului și 
implicit profesionistului este anga
jarea socială și creația prin care se 
cucerește sentimentul responsabilită
ții. trăsătură etică principală a perso
nalității.

Cucerirea competenței profesionale 
In vederea încadrării în parametrii 
de exercitare exigentă a Unei profe
siuni implică atitudinea înaintată 
față de muncă și viziunea asupra 
educației profesionale ca efort pro
priu și perseverent de o viață și nu 
ca ceva împlinit odată pentru totdea
una. Realizarea profesiunii cu com
petență cere așadar studiu perma
nent, efort conștient și luptă cu li
mitele în cunoașterea profesională și 
în progresul său, curaj pentru a re
cunoaște și suplini la timp lacunele 
profesionale. Competența autentică 
obligă la o permanentă poziție auto
critică, care se impune ca o „adevă
rată metodă de lucru" a progresului 
profesional.

Cred că la aceasta se referea un 
mare filozof cînd spunea că. pentru 
unele profesiuni (în condițiile pro
gresului actual, pentru toate), com
petența devine prima formă de 
onestitate, iar bunătatea, atribut u- 
man „incontestabil, nu o poate nici- 
cînd suplini. Mai devreme sau mai 
tîrziu, lacunele pregătirii profesio
nale se dau în vileag fie sub forma 
eșecurilor, cu reflectare morală pe 
planul subiectivității, fie a greșelilor 
cu reflectare socială pe planul răs
punderii normative. Nimic nu este 
mai pernicios pentru exercitarea unei 
profesiuni decit amabilitatea con
știent promovată pentru „înlocuirea" 
lacunelor competentei profesionale.

Este, de asemenea, un adevăr că 
desăvîrșirea pregătirii profesionale 
devine incompatibilă cu orgoliul, cu 
Vanitatea și lipsa de colaborare sau 
de receptivitate Ia sugestii ori critici, 
care, departe de a bloca aspirațiile 
personalității, trebuie, dimpotrivă, să 
o stimuleze. Este un gest de ade
vărată înțelepciune acela de a cere 
un sfat în momente de îndoială și de 
a spori succesul prin cooperare o- 
nestă. Altfel, la riscurile inerente 
exercitării unor profesiuni, printre 
care și medicina, se vor adăuga nociv 
și riscurile din neînsușirea precisă și 
dinamică a profesiei. Prin compe
tența sa, specialistul are șansa de 
a-și afirma utilitatea maximă pen
tru societate și de a aspira astfel,

printr-o etică adecvată, la cele mal 
înalte culmi ale desăvîrșirii sale. 
Dacă vorbim de noblețea uneia sau 
alteia dintre profesiuni, atunci numai 
conștiința responsabilității, care de
curge din competență deplină, se im
pune ca elementul pertinent ce o 
consacră ; și frica de răspundere ce 
rezultă, mai adesea, din incompe
tență este lacuna ce afectează cel 
mai frecvent noblețea profesiunii, 
prezentind-o defavorabil în fața opi
niei publice. Pregătirea profesională 
deplină se opune deci mediocrității 
ce introduce elemente de diferențiere 
in exercitarea ireproșabilă a profe
siunii și la câre, pe bună dreptate, 
societatea nu ne dă dreptul. în socie-

PUNCTE DE VEDERE 
de prof. univ. dr. docent 
Gheorghe SCRIPCARU 

rectorul Institutului de medicind 
șl farmacie din lași

tatea socialistă, în care totul concură 
la desăvîrșirea personalității umane, 
mediocritatea ce introduce elemente 
disonante în realizarea drepturilor in
dividuale și a telurilor sociale devine 
de neacceptat. Ei trebuie să-i opu
nem competența reală ca ideal axio
logic al fiecăruia, in măsură a mobi
liza toate energiile umane pentru a-1 
atinge.

Cucerirea competenței profesionale 
nu se poate face insă fără o atitu
dine conștientă față de muncă și față 
de exercitarea atribuțiilor profesio
nale, fără conștiinciozitate în îndepli
nirea obligațiilor ca factor comple
mentar al competenței. îndeplinirea 
conștiincioasă a îndatoririlor profe
sionale cere pasiune, al cărei izvor 
este numai vocația profesională, dă
ruirea integrală față de cerințele 
profesiunii, fapt ce nu se împacă cu 
îndeplinirea seacă sau insensibilă a 
unor obligații. Exercitarea rutinieră a 
obligațiilor profesionale nu este pro
pice climatului de desâvîrșire a per
sonalității. în medicină, a concepe 
omul ca obiect, și nu ca subiect al 
unei relații profesionale, înseamnă a 
crea o „răceală" care, in loc să slu
jească, mutilează un succes profe
sional posibil. Conștiința profesională 
devine astfel un factor profilactic al 
erorilor și greșelilor și o garanție de 
siguranță profesională, de certitudine 
a progresului propriu.

Personalitatea profesională veridic 
realizată in acțiune implică apoi ca
pacitatea de a lua decizii. într-o vi
ziune etică, decizia este actul suprem 
de conjugare a unui specialist cu 
responsabilitățile sale sociale. Opțiu
nile și deciziile sint inerente oricărei 
profesiuni, în raportarea sa socială. 
Dar pentru a asigura certitudinea 
celor mai utile decizii, specialistul 
întotdeauna trebuie să pună intere
sele generale, profesionale. înaintea 
intereselor proprii, să utilizeze aju
torul colectiv și să-și asume, con
știent, toate riscurile profesionale, 
după o matură și științifică evaluare 
a lor prin prisma intereselor sociale. 
In situații ambigue, conștiința lucidă 
a raporturilor sociale, a responsabi
lității integral asumate, trebuie să 
determine specialistul de înaltă ți
nută profesional-morală să persona
lizeze cît mai mult răspunderile sale. 
Căci din beneficiul rezolvării social- 
utile a unui risc decurg șansele ma
xime de împlinire profesională. în 
anumite profesiuni, avalanșa infor
mațională și necesitatea sintezelor 
utile, temeritatea nedublată de com
petență etc. pot crea riscul impru
denței culpabile. Principiul „primum 
non nocere" din medicină iși găsește 
o reflectare specifică în fiecare pro
fesiune. Acceptarea sugestiilor și cri
ticilor, renunțarea la părerile precon
cepute. îndoiala rezonabilă utilă sînt 
necesare nu numai ca adevărată pro
pedeutică a cunoașterii, cum spunea 
un mare filozof, ci și ca măsură de 
prudență profesională în îndeplinirea 
ireproșabilă și totodată lucidă a da
toriei profesionale.

în sfîrșit, profilul profesional de
plin al specialistului este întregit de 
devotamentul său față de profesiune 
și față de mesajele sociale ale aces
teia. Nu numai în medicină, dar în 
orice profesiune, ca și în orice ac
tivitate socială, devoțiunea pentru 
datoriile sociale asumate constituie 
climatul și garanția realizării profe
sionale. Fiecare profesiune se consu
mă prin devotament și in aprecierea 
valorică din partea semenilor; devo
tamentul față de sarcinile profesio
nale devine faptul ce impresionează 
pozitiv în ce) mai înalt grad. Devo
țiunea și înclinația pentru analize 
profesionale profunde și exhaustive, 
pentru soluții curajoase și eficace, 
conștient asumate și responsabile, se 
bazează astfel pe abnegația morală 
ca numitor comun al trăsăturilor de 
personalitate, ca loc de convergență 
a tuturor normelor de comportament 
tehnic, deontologic și juridic.

Enescu și Casals

A apărut;
REVISTA DE FILOZOFIE 

nr 5/1976
Revista publică articolele „Activi

tatea ideologico-educativă și exigen
țele spiritului revoluționar". „Rolul 
determinant al muncii in formarea 
omului nou. a personalității creatoa* 
re" de Ion Moraru. „Munca — factor 
al dezvoltării valorilor morale" de 
Gheorghe Berescu. „Aspecte noi in 
dimensiunea tehnologică a condiției 
umane" de Pavel Apostol, „Omul ca 
valoare in etosul socialist" de Vasile 
Morar și „însemnări privind determi
narea calității morale a vieții" de 
Elena Cobianu. La rubrica „Consul
tații pentru invățămintul politico- 
ideologic de partid" sint inserate ar
ticolele „Conceptul de sistem, struc
tură. funcție șl rolul lor în cunoaș
terea socială" de Radu Florian și 
„Neotomismul și problemele omului" 
de Liubomira Miroș.

ROMÂNIA-FILM prezintă o comedie realizată de Casa de filme 5

„TUFÂ DE VENEȚIA*
Scenariul : Valentin Silvestru. Pe
tre Bokor. Regia : Petre Bokor. 
Imaginea : Ion Marinescu. Muzica : 
Adrian Enescu. Montaj : Elena 
Pantazica. Sunet : ing. Andrei 
Papp. Decoruri : Virgil Moise. Cos
tume : Doina Levinta. Cu :. Tonta 
Caragiu, Marin Moraru, Stela Po
pescu. Eugenia Popovici. Octavian 
Cotescu. George Mihăiță. Dem Ră- 
dulescu. Vasilica Tastaman. Ileana 
Stana lonescu. Tamara Buciuceanu. 
Coca Andronescu. Amza Pellea. 
Ion Caramitru. Tamara Cretulescu. 
Marcel Anghelescu, Ana Szeles. 
Florin Piersic și Virgil Ogășaitu. 
Film realizat In studiourile Centru
lui de producție cinematografică 

„București"

„Casals rămîne ma
estrul nostru, al tutu
ror" — așa spusese 
George Enescu despre 
ilustrul violoncelist 
spaniol. în ce sens îl 
putea caracteriza ast
fel Enescu, aproape e- 
galul său in vîrstă și 
pe care Casals, numin- 
du-1 „scumpul și ma
rele meu prieten", II 
definea ca „Cel mai 
complet" dintre toți 
muzicienii cunoscut! 
de el ?

înălțimea la care se 
poartă dialogul dintre 
acești doi titani muzi
cali ai secolului face 
absurdă orice încer
care de ierarhizare. 
La acea altitudine, 
marele Enescu se con
sideră fericit — și o 
face cu cea mai de
plină sinceritate — că 
sc poate înclina ad
mirativ in fața con
fratelui său întru ge
nialitate. în acest 
spirit trebuie înțe
leasă celebra excla
mație enesciană care 
marca parcă un înce
put de eră muzicală : 
„Apăru. în fine, Ca
sals..."

Apăru, in fin*-, 
Casals ca vestitor al 
unui bou tip de mu
zician. pe care il în
truchipa nu numai cu 
desăvirșită integrita
te. dar — ceea ce con
ferea exemplului său 
outerea de a călători 
prin veacuri — și cu o 
neeclipsată strălucire. 
Pablo Casals și-a dat 
seama cu o luciditate 
incomparabilă că ge
nialitatea creatoare nu 
trebuie să fie scop in

sine, ci mijloc pentru 
ta purtătorul ei să de
vină o conștiiiltă. Sînt, 
desigur. nenumărați 
artiști care se vor fi 
desfășurat mult mai 
spectaculos — în sen
sul bun al cuvintului 
— decit el pe scenele 
muzicale ale lumii, dar 
nici unul n-a avut au
toritatea spirituală 
care emana spre toate 
colțurile lumii din 
Prades. orășelul unde 
se autoexilase din ra
țiuni politice. Vio
loncelistul spaniol a 
devenit o lumină pen
tru cele cinci con
tinente nu prin turnee, 
ci tocmai prin fap
tul că timp de trei 
decenii a refuzat să 
se urnească din acest 
Prades. devenit prin 
prezenta activă și ira
diantă a muzicianului 
adevărat loc de pele
rinaj mondial. Dacă 
Pablo Casals nu s-a 
mai dus prin lume, a 
venit lumea la el.

Este, firește, o legă
tură intimă intre a- 
ceastă superioară rea
lizare de sine a artis
tului ca voce trezitoa
re a conștiințelor și 
caracterul artei sale. 
Casals a devenit ceea 
ce am arătat că a fost 
și pentru că felul său 
de a înțelege și a res
titui operele marilor 
maeștri — și in primul 
rind cele ale lui Bach. 
El s-a identificat in
tegral cu mesajul sub
lim a! acestora — 
fenomen cu totul ex
cepțional în lumea in- 
terpreților, care, de o- 
bicei, s« solidarizează

doar, ca muzicieni, eu 
ceea ce spun operele 
maeștrilor. Fără îndo
ială că această identi
ficare — manifestată 
pină și în felul său de 
viață : acela de ostaș 
.al muzicii și protesta
tar antifascist — este 
cea care stă la origi
nea interpretărilor 
sale, trăite de audito
rii săi ca adevărate 
revelații. Enescu nu 
exagera cîtușl de pu
țin spunind cu o mo
destie pe care numai 
geniul o poate avea : 
„Din momentul in 
care Casals ne-a ară
tat nouă, interpretilor. 
adevăratul chip de 
prezentare a operelor 
ce trebuie executate, 
s-a făcut lumină pen
tru noi toți".

Victorios prin arta 
sa și prin forța carac
terului său. angajat 
eu neșovăitoare fer
mitate în lupta pen
tru demnitatea uma
nă pe care a apărat-o 
prin refuzurile și re
nunțările sale, Casals a 
arătat, prin exemplul 
său. absolut unic. înăl
țimile incoruptibile, 
pure. ale artistului 
adevărat. în acest sens 
va fi Casals tot mai 
mult prezent — așa 
cum spunea Enescu 
— ca „maestrul nos
tru. al tuturor" fău
ritorilor și interpreti
lor de valori muzicale 
perene, iar omagiul ce 
l se aduce, pe plan 
mondial. Ia 100 de ani 
de la naștere, este cu 
atit mai îndreptățit.

George BALAN

• MEHED/NTI. „Marea răs
coală țărănească din anul l'J07 
în iudețul Mehedinți" — sub 
acest generic. Cabinetul jude
țean pentru activitate ideologi
că și politico-educativă a orga
nizat o expoziție de documente, 
fotografii și fotocopii, care În
fățișează sugestiv evenimentele 
,care au avut loc cu 70 de ani 
in urmă in această parte a ță
rii. La căminele culturale din 
.liana. Recea și Orevița Mare 
s-a prezentat expunerea „Româ
nia — factor activ in promova
rea relațiilor economice interna
ționale". „Trăsăturile etice-pro- 
fesionale In socialism — dărui

rea, pasiunea, vocația", pe 
această temă s-au organizat 
dezbateri la căminele culturale 
din Vrata, Salcia. Gemeni și 
Obîrșia de Ci mp. La Casa de 
cultură din Vînju Mare s-a des
fășurat un simpozion cu tema 
„Romanitatea, continuitatea, u- 
nitatea și-lupta pentru indepen
dență a poporului român', iar 
la Casa de cultură din St.rehafa 
s-a organizat dezbaterea „Cin
stea. onoarea. corectitudinea, 
demnitatea și modestia — tră
sături ale omului societății so
cialiste". • VASLUI. în prima 
parte a Festivalului filmului la 
sate. în județul Vaslui au fost

prezentate 2 500 de spectacole 
cinematografice, urmărite de 
peste 130 000 de spectatori. în
treprinderea cinematografică a 
județului a însoțit proiecțiile 
cirfematografice cu 200 expuneri 
și recenzii, 50 dezbateri cu ti
neretul, 30 simpozioane. 30 seri 
cultural-științifice etc. • IALO
MIȚA. „Libertatea națională ji 
socială în conștiința poporului 
român" este tema unui concurs 
de cultură generală inițiat de 
comitetul județean de cultură 
și educație socialistă cu spriji
nul organizației județene U.T.C. 
și al sindicatelor, la care au 
participat muncitori, coopera

tori, elevi și intelectuali din 
toate localitățile județului. • 
BRAȘOV. Printre acțiunile ini
țiate in județul Brașov în ca
drul Festivalului național „Cin- 
tarea României" se înscrie și 
ștafeta pionierească .Eroi ău 
fost, eroi sint încă" organizată 
de Consiliul județean Brașov 
al organizației pionierilor. Vor 
avea loc spectacole cu un pro
fund caracter patriotic, evocări 
la monumente și locuri istorice, 
sesiuni ale cercurilor pionie
rești, expoziții tematice, întîl-

niri cu veteranii de război, 
fruntașii in producție etc. • 
GALAȚI. Casa de cultură a sin
dicatelor din localitate a găzdu
it evocarea „80 de ani de la 
nașterea scriitorului român Io
nel Teodoreanu". în cadrul sui
tei de acțiuni dedicate înfăp
tuirii obiectivelor cincinalului 
revoluției tehnico-știihțifice, la 
Galați s-a desfășurat dezbaterea 
„întreprinderea noastră pe ca
lea modernizării ; permanența 
spiritului novator", manifesta
re condusă de specialiști de la

trustul de construcții. Sub gene
ricul „Patriotismul, sentiment 
trainic, generator de ginduri ji 
fapte alese", pe șantierele în
treprinderii de, construcții și 
montaje siderurgice Galați s-a 
desfășurat un ciclu de dezba
teri. „Cîntec drag in țara mea" 
b fost titlul spectacolului susți
nut recent la Galați de către Or
chestra populară „Rapsodia Du
nării" din localitate. • SATU 
MARE. în cadrul acțiunilor e- 
ducativ-formatiVe și de răspin- 
dire a cunoștințelor științifice, 
întreprinse la casa de cultură 
municipală. la întreprinderea 
textilă „Ardeleana" s-a desfă

șurat un cadran politic pe te
ma „Inițiativele României con
sacrate promovării unui nou li
man ism în relațiile internațio
nale", iar la întreprinderea „23 
August" a fost prezentată ex
punerea „Orizont științific pe 
rute interplanetare". însoțită de 
diapozitive. Colectivul secției 
române a Teatrului de Nord 
Satu Mare a prezentat, în re
gia lui Ion Deloreanu, premie
ra spectacolului „Carnaval Hans 
Sachs — 1576", care cuprinde 4 
piese scurte : „Coșul negus
torului ambulant", „Cocoșul fu
rat", „Dracul și baba", „Stu
dentul călător în paradis". •

BUZĂU. Cercetări recente efec
tuate în punctul numit „Coasta 
dogarului", lingă localitatea Pie
troasa Mică, județul Buzău, au 
condus la identificarea unei a- 
șezări antice datind din epoca 
bronzului, cultura „Monteoru". 
Inventarul acesteia constă din 
20 de morminte dacice, precum 
șl dintr-un mare număr de obi
ecte — perle de chihlimbar și 
bronz, vase mari, cești, ace, co
liere, brățări și inele .— atestînd 
felul de viață al geto-dacilor, 
legăturile acestora, în perioada 
respectivă, cu populația terito
riilor învecinate.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adunare festivă cu prilejul Zilei naționale a Cubei
Am primit cu bucurie felicitările și urările dumneavoastră adresate cu 

prilejul instalării mele în funcția de președinte federal al Confederației 
Elvețiene, pentru care vă exprim mulțumirile mele cordiale. La rîndul meu, 
doresc să vă transmit dumneavoastră cele mai bune urări de sănătate, iar 
poporului român un viitor înfloritor.

KURT FURGLER
Președinte federal

al Confederației Elvețiene

Cronica
Ministrul olandez al afa

cerilor economice, R- F- M- 
Lubbers, care, la invitația Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, face 
o vizită în țara noastră, a sosit joi 
dimineața în Capitală. Pe aeropor
tul Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de Ion Pățan. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și de membri ai conduce
rii ministerului. A fost de față A. H. 
Croin, ambasadorul Olandei la 
București.

Premii internaționale. Fil”
mul artistic românesc „Prin ce-

zilei
nușa imperiului", în regia lui An
drei Blaier, a fost distins;cu prima 
mențiune specială a juriului la în- 
tilnirea internațională a filmului 
pentru tineret de la Cannes, mani
festare cinematografică desfășurată 
între 26 decembrie 1976 și 4 ianuarie 
1977. Pelicula, apreciată de juriu 
pentru maniera sa modernă de rea
lizare, pentru jocul bine individuali
zat ai actorilor, s-a situat pe locul 
al treilea, imediat după Marele pre
miu și premiul special. O altă crea
ție cinematografică românească — 
de astă-dată de animație — D’ale 
organigramei", în regia lui Matty 
Aslan, a obținut premiul al III-lea 
la Festivalul internațional al filmu
lui de scurt-metraj de la Bilbao-Spa- 
nia.

Cu prilejul celei de-a 18-a aniver
sări a Zilei naționale a Republicii 
Cuba. Comitetul județean Alba al 
P.C.R. șl. Consiliul județean al Fron
tului Unității Socialiste au organizat, 
joi după-amiază, la Casa de cultură 
din Alba Iulia, o adunare festivă.

Au luat parte George Homoștean, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oameni 
ai muncii. Au fost prezenti Hum
berto Castello Aldanas, ambasadorul 
Republicii Cuba la București, și 
membri ai ambasadei.

Despre importanta acestui eveni
ment în viața poporului prieten a 
vorbit loan Stoica, secretar al Co
mitetului județean Alba al P.C.R., 
care a subliniat că victoria revolu
ției și cucerirea puterii de către for
țele populare din Cuba au inaugurat 
era unor adînci transformări în via
ta politică și economico-socială a 
țării, pregătind calea pentru trecerea 
la edificarea orinduirii socialiste. 
Vorbitorul a reliefat, totodată, legă
turile trainice care s-au statornicit 
între România și Cuba, între cele 
două popoare, conlucrarea lor fruc
tuoasă .pe multiple planuri slujind 
cauzei generale a socialismului în 
lume, întăririi unității țărilor socia
liste. Este un prilej de satis
facție deosebit — a spus vorbi-

© SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

Agenția „Prensa Latina":
Aceeași preferință - Nadia Comăneci

Sl ancheta internațională a agen
ției „Prensa Latina" a desemnat-o pe 
românca Nadia Comaneci, campioană 
olimpică absolută la gimnastică, 
-sportiva cea mai a bună din lume a 
anului 1976. Pe locurile următoare au 
fost clasate Kornelia Ender (R. D.

HANDBAL FEMININ :
Un nou turneu în sală al campio

natului feminin de handbal se des
chide azi la Galați, cuprinzînd alte 
trei etape. Jocurile pe terenuri aco
perite par să arate o oarecare 
schimbare a raportului de forțe din
tre echipe în raport de capacitatea de 
readaptare la handbalul de sală, 
în prezent, după 14 etape, în frun
tea clasamentului general se află 
Universitatea București (antrenor : 
Marcel Crețu), cu 23 de puncte și cu 
cele mai multe goluri înscrise (215), 
remarcîndu-se din nou prin efica
citate în atac cunoscuta jucătoare 
Simona Arghir.

Dar, cu prilejul turneului de la 
Galați, fruntașa clasamentului va 
avea de înfruntat asaltul direct al 
urmăritoarelor imediate — Univer
sitatea Timișoara și I.E.F.S. Echipa 
timișoreană (22 puncte) pare să se 
readapteze mai greu jocului în sală, 
pierzînd la recentul turneu de la Pi
tești nu mai puțin de trei puncte în 
cele trei meciuri consecutive. Ea are, 
totuși, un golaveraj mult mai bun 
decît colega universitară din Bucu-

Germană) — înot și Tatiana Kazan- 
kina (U.R.S.S.) — atletism.

Reamintim că in toate anchetele 
marilor agenții de presă, de exem
plu T.A.S.S., France Presse, United 
Press International, Associated Press 
și altele. Nadia Comăneci a fost de
clarată sportiva numărul 1 a anului.

Două derbiuri la Galați
rești (+ 62, față de +43). La egali
tate de puncte cu Universitatea Ti
mișoara se află echipa I.E.F.S. (gola
veraj : +34). Această formație tinără 
joacă viguros și bine orientată din 
punct de vedere tactic ; amatorilor 
de handbal din Galați li se oferă deci 
prilejul să vadă un joc de bună ca
litate la meciul-derbi Universitatea 
București — I.E.F.S.

După cele trei echipe fruntașe, 
distanțate de celelalte concurente, 
urmează în clasament : Confecția 
București (17 p). Progresul București 
(14 p), Universitatea Cluj-Napoca 
(13 p), Universitatea Iași (13 p), 
Rapid București (12 p), Mureșul Tg. 
Mureș (11 p). Constructorul Timișoa
ra (10 p). Voința Odorhei (7 p) și 
Textila Buhuși (4 p).

FOTBAL : Consfătuire 
a antrenorilor divizionari

Vreme de trei zile, la Snagov. a 
avut loc consfătuirea antrenorilor 
principali de la cluburile și asociați
ile sportive cu echipe de fotbal în 
diviziile A și B. Convocată de bi
roul F.R.F. și colegiul central al an
trenorilor, această consfătuire a ur
mărit în principal sporirea calificării 
profesionale și a răspunderii tehni
cienilor respectivi în procesul de 
îmbunătățire a calității fotbalului pe 
care-1 joacă echipele noastre frun
tașe. De asemenea, s-a acordat o 
atenție deosebită aspectelor de ordin 
educativ din munca antrenorilor, în 
ideea de bază ca aceștia să devină 
nu numai instructori competenți, ci 
și educatori de zi cu zi ai sportivilor, 
exemple de disciplină, conduită mo
rală, pasiune și responsabilitate în 
muncă.

începînd de luni, toate echipele di
vizionare A își vor relua activitatea 
de antrenament, iar odată cu noul 
sezon competițional amatorii de 
fotbal vor putea constata și efectele 
muncii corpului de antrenori divi
zionari.

torul — să constatăm că relațiile de 
prietenie frățească și solidaritate mi
litantă. de colaborare și întrajutorare 
tovărășească dintre Republica So
cialistă România si Republica Cuba, 
dintre popoarele român și cubanez 
cunosc o evoluție ascendentă în cele 
mai variate domenii. Un rol de în
semnătate istorică în cronica rapor
turilor bilaterale îl au legăturile 
strinse dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Cuba, 
întîlnirile și convorbirile fructuoase 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Fidel Castro. înțelegerile intervenite 
cu acest prilej au marcat momente 
de importantă hotărîtoare pentru 
continua amplificare și adîncire a 
colaborării româno-cubaneze. spre 
binele ambelor popoare, în interesul 
întăririi solidarității socialiste, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

Luînd cuvîntul. ambasadorul Hum
berto Castello Aldanaș a evocat mo
mente importante din luptele desfă
șurate pentru triumful revoluției 
cubaneze, precum și realizările obți
nute de poporul cubanez pe linia în
făptuirii sarcinilor jalonate de pri
mul congres al Partidului Comunist 
din Cuba. Revoluția noastră, pe lin
gă eforturile admirabile și pline de 
abnegație ale poporului nostru, a 
spus vorbitorul, s-a bucurat de spri
jinul, colaborarea și solidaritatea in
ternațională a altor popoare din 
lume. în acest cadru, a subliniat 
ambasadorul, de o importantă hotă
rîtoare a fost ajutorul acordat de ță
rile socialiste. Relevînd legăturile de 
trainică prietenie frățească dintre po
poarele român și cubanez, vorbitorul 
a arătat că la amplificarea și adîn- 
cirea colaborării dintre ele au con
tribuit intensificarea schimburilor de 
delegații la toate nivelurile. în înche
iere. exprimîndu-și convingerea că le
găturile de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, țări și po
poare vor cunoaște o continuă dez
voltare. ambasadorul Cubei a spus : 
Eforturile noastre vor fi întotdeauna 
îndreptate spre întărirea și adincirea 
acestor relații frățești.

în încheierea adunării a avut loc 
un spectacol susținut de. formații ar
tistice de amatori.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 ianuarie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească treptat în toate 
regiunile țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în jumătatea de nord a 
țării, unde în a doua parte a interva
lului se vor semnala precipitații slabe, 
în rest, precipitații izolate. Vînt mo
derat. cu intensificări la munte și în 
nordul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero gra
de, mai coborîte în depresiunile din 
estul Transilvaniei, iar maximele vor 
oscila între minus 3 și 7 grade, local 
mai ridicate spre sfîrșitul intervalului. 
Pe alocuri, seara și dimineața ceață.

METALUL

PE SCURT 
DIN ȚARĂ
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Al 120-lea bloc
în noua zonă de locuințe Ștefan 

cel Mare din orașul Vaslui a fost 
dat in folosință un nou bloc (H 5 — 
P + 10) însumînd 132 apartamente, 
cu un grad de confort sporit. Este 
al 120-lea bloc construit în ansam
blul arhitectural al Vasluiului de azi, 
unde numai în primul an al actua
lului . cincinal s-au pus la dispoziția 
oamenilor muncii circa 1 000 aparta
mente. Totodată, zestrea edilitară a 
orașului reședință de județ a fost în
tregită cu o școală avînd 20 săli de 
clasă, cu două creșe .și o grădiniță 
cu 320 locuri, cu un cămin pentru 
nefamiliștii de la întreprinderea de 
ventilatoare. De asemenea, s-au dat 
in folosință cantina muncitorească 
de pe platforma industrială, trei 
centrale termice de zonă în noile 
cartiere de locuințe ș.a. (Crăciun 
Lăluci).

La Poiana Brașov 
și ia Predeal

De eurînd au fost date în exploa
tare două importante complexe ho
teliere, cele mai niari construite pînă 
acum în Poiana Brașov și Predeal. 
Complexul „Ciucaș" din Poiana Bra
șov, aparținînd O.N.T. Carpati Bra
șov, dispune de 526 locuri, de restau
rant, sală pentru servirea micului de
jun, bar de zi, terasă etc. „Orizont" 
din Predeal, al Oficiului județean de 
turism, are o capacitate de 300 locuri, 
un restaurant, un club, o piscină, o 
sală de gimnastică etc, (Nicolae 
Mocanu).

Consultații juridice
Consiliul popular municipal Pitești 

organizează în fabrici, șantiere, școli 
și alte instituții importante acțiuni 
de cunoaștere și aprofundare a ho- 
tăririlor de partid și de stat, a le
gilor țării. Recent acțiunea s-a extins 
și în cartiere. Astfel, în marile car
tiere Trivale, Războieni, Craiovei și 
Găvana, juriștii Elena Oțelea-Andro- 
nescu, Virgil Nicolăescu și Zinca Go- 
lescu au- explicat o serie de prevederi 
din statutul asociațiilor de locatari, 
aid Decretului privind stabilirea do
miciliului în marile orașe, cit și pre
vederile unor legi pentru perfecțio
narea vieții sociale. Tot în acest scop 
juriștii participă săptămînal la emi
siunile juridice de la stația de ra- 
dioficare locală, organizează afișarea 
la locuri vizibile a actelor normative 
care prezintă un interes deosebit 
pentru un cartier sau altul. (Gheorghe 
Cîrstea).

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE,
R. D. GERMANĂ

Din munți de nisip - 
„munți de bumbac"

Oschatz este o mică 
localitate cunoscută în 
R. D. Germană pen
tru fabrica sa de 
confecții pentru co
pii. Aici a fost con
struită în anii ultimu
lui cincinal o nouă
fabrică de textile. A-
parent, ea nu se deo
sebește de cele tradi
ționale. Este o unitate 
industrială cu hale
noi, în care sînt rin- 
duite mașini de tors 
și războaie automate 
de țesut. Milioane de 
fire albe, subțiri se 
încrucișează, fiind 
transformate apoi in 
valuri de țesături. Un
metru pătrat din aces
te țesături 
însă între 
grame, iar 
experimentat ar putea 
observa că este vorba

cintărește .
80 și 200 
un ochi

de un material deose
bit. Pentru că firele 
albe ale țesăturilor 
provin nu din bumba
cul de pe întinsele 
cimpii din zonele sub
tropicale. Textilistele 
din Oschatz nu au ne
voie de materie primă 
adusă de peste mări 
și țări. Aceasta se 
află chiar aici. Este 
vorba de nisipul ce se 
găsește peste tot din 
abundență. Sticla 
„toarsă" la Oschatz nu 
este casabilă, este 
foarte rezistentă, are 
remarcabile proprie
tăți izolante. De aceea 
și multiplele sale în
trebuințări în diverse 
domenii tehnice.

Nisipul este una din 
materiile prime au
tohtone intens valori
ficate in R. D. Ger
mană. Cel mai mare 
zăcămînt de nisipuri 
fine se află în apro
pierea localității Ho
henbocka, din regiu
nea Cottbus. Mica lo
calitate este cunoscută
tuturor producătorilor 
de sticlă de pe conti
nentul european pen
tru calitatea sorturi
lor de nisip C., D. și 
E. Aceste litere denu

mesc gradul de puri
tate al nisipurilor.

Exploatarea zăcă
mintelor de nisip din 
Hohenbocka a început 
cu un secol în urmă, 
împreună cu colecti
vul exploatării Wafer- 
lingen, muncitorii de 
la Hohenbocka asigu
ră jumătate din pro
ducția de nisipuri de 
sticlă a țării. în urma 
dotării cu utilaj mo
dem, întreprinderea 
a furnizat anul trecut 
o cantitate de nisipuri 
de sticlă cu 20 000 
tone mai măre decît 
în anul precedent. Și 
aceasta în condițiile în 
care numărul lucrăto
rilor s-a redus cu o 
treime.

Oamenii de știință 
și cercetătorii se ocu
pă in prezent de ela
borarea de noi proce
dee pentru ca nisipu
rile de sticlă autoh
tone să fie astfel 
prelucrate incit să 
egaleze calitatea sor
turilor A. și B., folo
site in industria de 
aparatură optică. Din 
1 000 tone de nisip de 
sticlă de prima cali
tate poate fi obținută 
o producție de sticlă 
optică în valoare de 
20 milioane mărci, 
după cum reiese din 
calculul specialiștilor. 
Prin folosirea acestei 
cantități de sticlă la 
fabricarea de aparate 
optice pot fi obținute 
produse în valoare de 
aproximativ 350 mili
oane mărci, ceea ce 
justifică pe deplin e- 
forturile cercetătorilor 
din acest domeniu. în 
cadrul amplului pro
gram de valorificare a 
resurselor autohtone, 
folosirea sticlei deține 
un rol important, ex- 
tinzindu-și utilizarea 
în tot mai multe do
menii tehnice. Astfel, 
de mai mulți ani la 
uzina de produse far
maceutic» „Jena-

pharm" și-au confir
mat calitățile conduc
tele de sticlă. In a- 
fară de rezistența la 
coroziune, ele au o 
mică aderență la e- 
fectele mediului în
conjurător, permit o 
bună urmărire a des
fășurării procesului 
de producție și pot fi 
montate foarte ușor. 
La combinatul 
„Schwarze Pumpe", a 
fost instalată o con
ductă de sticlă pentru 
evacuarea apei rezi
duale la una din coc- 
serii. Conducta s-a 
dovedit extrem de re
zistentă, în timp ce 
țevile din otelul cel 
mai dur utilizate pînă 
atunci se degradau în 
cîteva săptămîni. La 
Dresda a fost instala
tă pentru aproviziona
rea cu apă caldă a 
blocurilor de locuințe 
in unul din cartierele 
sale tot o conductă de 
sticlă. în comparație 
cu țevile de oțel, con
ducta de sticlă are o 
durabilitate de trei ori 
mai mare.

Rezultatele cercetă
rilor tehnico-științifi- 
ce permit 6ă se pro
iecteze din sticlă che- 
soane cu diverse în
trebuințări tehnice. 
Uzina din Jena și 
combinatul din Ilme
nau, cele mai mari în
treprinderi producă
toare de sticlă tehnică, 
se străduiesc să îmbu
nătățească permanent 
tehnologia de montaj, 
în acest fel urmează 
să fie promovată o 
largă folosire a sticlei 
tehnice.

Sînt numai cîteva e- 
xemple care ilustrea
ză concretizarea uneia 
din direcțiile princi
pale de dezvoltare a 
economiei R. D. Ger
mane — folosirea 
complexă a resurselor 
autohtone de materii 
prime.

C. VARVARA

(Urmare din pag. D

t V
PROGRAMUL I

10.00 Teleșcoălă.
11,00 Matineu de vacanță ii
12.20 Telex.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18,55 Craiova muzicală ’76.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 La ordinea zilei în economie.
20,10 Film artistic : „Unde este compa

nia a 7-a ?“. Coproducție franco- 
italiană. Premieră TV.

21.40 Revista literar-artistică TV.
22.20 Cadran mondial.
22.40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Tezaur de cîntec românăsc.
17.40 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 

făcut nevasta mea.
18,05 Drumuri pe cinci continente.
18.50 Un disc pe 625 de linii.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Opera „Maeștrii cîntărețl din 

Nțirnberg“ de Richard Wagner.
21.20 Ce știm și ce nu știm despre...
21.45 Telex.
21.50 Portret TV : pictorul Aurel Ciupe.

zultat reducerea pierderilor de me
tal. Gruparea în acest fel a con
tractelor ce prevăd cantități mici de 
țevi va aduce o economie de metal 
de 320 de tone la ambele laminoare.

Aprecierile directorului întreprin
derii ne-au fost confirmate și com
pletate de numeroși alți interlocutori. 
Maistrul Gheorghe Apostoaie și mun
citorul specialist Grigore Lupeș. doi 
dintre miile de siderurgiști întîlniți 
in aceste zile lingă agregatele cu 
„foc continuu", ne-au relatat că 
rezerve importante pentru reducerea 
substanțială a consumului de metal 
există la toate agregatele de pe flu
xul tehnologic. Bunăoară, după cum 
ne spuneau ei. la cuptoarele cu vatră 
rotativă, prin îmbunătățirea tehno
logiei de încălzire a țaglelor, se va 
reduce timpul de staționare a meta
lului în agregate și. prin aceasta, va 
fi diminuată oxidarea lui. ceea ce 
echivalează cu obținerea de econo
mii. Muncitorii și cadrele tehnice din 
secțiile de laminare confirmă că se 
pot. înregistra noi reduceri ale con
sumului de metal în cuptoare, noi 
economii, din care să se realizeze su
plimentar 150 tone țevi pe an.

★
în holul de la intrarea în întreprin

derea „Sinterom" din Cluj-Napoca

Muncă și creație
(Urmare din pag. I)
pentru alte condiții 
materiale și mai ales 
pentru conștiințele 
mai vechi. La „Textila" 
se folosesc coloranți 
indigeni, se creează 
modele inspirate mai 
ales din folclorul ro
mânesc și stilizări ale 
artei milenarei așe
zări a Buzăului. Pri
veam cu îneîntare o- 
chii plini de încredere, 
fetele frumoase ale ti
nerilor, mai mult fete, 
peste 1 600. Greutăți 
dacă au avut 7 Bine
înțeles. Și mai au. Ni
mic de fapt nu se 
naște și fără greutăți. 
Și întreprinderea „Tex
tila". subliniez. abia 
împlinește anul de 
cînd s-a născut. Dar 
munca. inteligența, 
capacitatea creatoare,

răbdarea (calitate ce 
pare s-o masori mai 
cu încetul, dar care 
iute învinge, și stator
nic, timpul). încrede
rea între oameni bi
ruie întotdeauna.
Mi-au vorbit despre 
ele nu numai chipuri
le de noi revoluționari 
și posibili cărturati 
ale tinerilor, ci și to
varășii Petre Miron, 
secretarul comitetu
lui de partid, ingine
rul șef Constantines- 
cu Gheorghe. direc
toarea comercială Lu
cia Angelescu. preșe
dinta sindicatului Ma
ria Petre și Voinea 
Irina, locțiitoarea se
cretarului de partid, 
toți tineri. Nouă mi 
s-a părut și proporția 
echitabilă intre băr
bați și femei în ca

drele de conducere 
ale întreprinderii. Ti
nerii nu mai suferă 
de vechi prejudecăți.

Condeiul meu s-a 
oprit asupra acestei 
întreprinderi din Bu
zău. „Textila", unde ca 
în multe alte între
prinderi se muncește 
cu înaltă răspundere, 
multă rîvnă, talentele 
oamenilor manifestin- 
du-se atît față de mî- 
nuirea modernelor 
utilaje tehnice, cit și în 
ansamblurile artistice, 
fiindcă oglinda ei ară
ta fata absolut nouă, 
neumbrită de vechi 
greutăți, și ele țin de 
noutatea situației. In
cit oglinda acestei în
treprinderi mi s-a pă
rut grăitoare pentru 
ziua noastră de azi și 
de miine.

există o expoziție care reflectă pre
ocupările colectivului pentru ridica
rea coeficientului de utilizare a me
talului. Aici, alături de piese reali
zate la un grad superior de tehnici
tate, vedem grafice și tabele ce ilus
trează aceste preocupări. Pompele de 

' tip PA—2, de pildă, cu marca „Sin
terom" sînt mai ușoare cu circa 30 
grame față de cele fabricate de o 
firmă din R. F. Germania, cele de 
tip PC—3 cu 70 grame mai ușoare 
comparativ cu cele produse de o 
firmă din S.U.A. Tot aici se arată 
și se demonstrează pe „viu" că din 
tona de metal se obțin, prin metoda 
clasică de prelucrare, 8 220 corpuri 
de bujii, iar prin metoda extrudării, 
care este în curs de aplicare, din 
aceeași tonă de metal se fabrică 
29 100 corpuri de bujii, adică cu mai 
bine de trei ori și jumătate mai mult. 
Sînt în expoziție și alte, comparații 
interesante, ilustrative pentru efor
tul de gospodărire a metalului.

Aici, in unitatea clujeană, produc
ția de piese sinterizate se realizează 
din pulberi metalice, provenite din 
deșeuri metalice măcinate la diverse 
granulatii. Se fabrică in întreprindere 
circa 400 de tipodimensiuni de piese, 
de la greutăți de sub un gram, pînă 
la 1,2 kg, cum ar fi : rotoare și pi- 
nioane pentru pompe de ulei, piese 
pentru amortizoare telescopice, poli 
magnetici sinterizați, bucșe și rotule 
cu proprietăți de autoungere, discuri 
de fricțiune pentru tractoare, exca
vatoare și mijloace de transport in 
comun ș.a. Producția de piese sin
terizate a crescut din 1970, cînd 
a intrat în funcțiune această li
nie tehnologică, de peste 10 ori, 
cu tendință de continuă sporire. 
Dacă volumul de producție realizat 
prin sinterizare s-ar. fi obținut prin 
metode clasice de prelucrare, ar fi 
fost Înregistrate mari consumuri de 
metal determinate de prelucrarea pe 
linii intregi de strunguri, freze, ma
șini de rectificat, de găurit, de a- 
lezat ș.a., precum și un volum de 
muncă de 3—8 ori mai mare.

„Organizația de partid — ne spu
nea tovarășul Grigore Jac, secreta
rul comitetului de partid — a creat 
un astfel de climat de muncă, incit 
peste tot se acționează in cunoștință 
de cauză in domeniul valorificării 
superioare a metalului". Numeroase 
lozinci convingătoare, la obiect, 
calcule severe cheamă muncitorii să 
gospodărească cu grijă orice gram 
de metal, în toate fazele procesu
lui tehnologic, iar cadrele tehnice să 
găsească noi soluții pentru diminua
rea consumurilor. Prin măiestria lor 
profesiopală, numeroși muncitori, în

tre care comuniștii sau uteciștii An
drei Mihaly, Vasile Săutean, Traian 
Părăuț, Ioan Bercea, Iosif Rus, Tu- 
aorel Călin, au devenit exemple de 
urmat, puncte de reper pentru toți 
lucrătorii unității. Prin eforturile în
tregului colectiv, adunînd economii
le gram cu gram, s-a economisit în 
anul trecut o cantitate de metal din 
care se'pot realiza peste 500 000 pie
se sinterizate pentru industria de 
autovehicule și 160 000 corpuri de bu
jii. .

Pornind de la sarcinile stabilite de 
conducerea partidului, cum se ac
ționează acum pentru extinderea pro
ducției de piese sinterizate și a în
locuitorilor din mase plastice in con
strucția de mașini ? Ne răspunde in- 
ginerul-șef al întreprinderii, tovarășul 
Septimiu Sălcudean :

— Studiile întreprinse recent, cu 
concursul unor colective de specia
liști, ne-au demonstrat că mai sînt 
incă multe rezerve privind reducerea 
în continuare a consumului de me
tal. Pentru acest an estimăm la 580 
de tone economiile ce se vor obține 
fată de anijl 1976. Acționînd în spi
ritul indicațiilor date de către secre
tarul general al partidului, am tre
cut la extinderea procedeului de ex- 
truziune la peste 90 la sută din can
titatea de corpuri de bujii auto, me
todă care asigură reducerea consu
mului de metal cu circa 400 tone, 
simultan cu creșterea de patru ori 
a productivității muncii, comparativ 
cu prelucrările din bare exagonale 
pe strunguri automate multiax. în 
prezent se realizează întreaga gamă 
de scule, dispozitive 'și verificatoare 
necesare generalizării acestei metode 
nu numai la corpul bujiilor, ci și la 
corpul termostarterului și corpul în
trerupătorului pentru lampa stop. O 
atenție deosebită acordăm fabricației 
de discuri de fricțiune, domeniu în 
care am adoptat planuri îmbunătă
țite de croire a tablei din care se 
Stanțează plăcile suport și am ex
tins acțiunea de refolosire a deșeu
rilor din tablă. Din cele circa 50 tone 
de tablă laminată la rece, ce le vom 
economisi pe această cale, vom rea
liza circa 15 000 bucăți plăci pe su
port pentru discuri de fricțiune la 
tractoare.

Vom urmări stăruitor, in cursul a- 
nului, modul cum se înfăptuiesc a- 
ceste gînduri ale colectivului și re
zultatele ce se obțin în gospodărirea 
cu maxime efecte practice a meta
lului.

Anchetă realizată de „
Ion MANEA 
Alexandru MUREȘAN 
corespondenții „Scinteii'‘

Un cutezător proiect de captare a

• „GRAȚIE Șl GLO
RIE". Pe coperta primului nu
măr pe anul 1977 al săptămî- 
nalului „Newsweek", rezervată 
in mod traditional trecerii in 
revistă a principalelor eveni
mente ale anului anterior, fi
gurează la loc central fotogra
fia gimnastei românce Nadia 
Comăneci, căreia, de asemenea, 
în cursul Olimpiadei de la Mont
real, revista americană i-a 
consacrat, în mod special, co
perta unuia din numerele sale. 
„Newsweek" reproduce, totoda
tă, în interior o splendidă fo
tografie a Nadiei. in timpul e- 
xecutării unui dificil exercițiu, 
cu sugestiva legendă : „Grație 
și glorie".

• PROCEDEU „COS
MIC" DE SALVARE
CĂRȚILOR.
cumente, ca și

Arhivele cu 
bibliotecile.

putea beneficia de pe urma

A
do-
vor
re

zultatelor unor investigații le
gate de domeniul Cosmosului. E 
vorba anume de salvarea manu
scriselor, documentelor și a 
cărților din depozitele și loca
lurile afectate de umezeală, in
filtrări de apă sau eventuale 
inundații Oamenii de știință 
vest-germani din cadrul Insti
tutului de cercetări aerospatiale 
au anunțat că felurite materi
ale din hîrtie atinse de ume
zeală sau îmbibate cu apă au 
fost supuse uscării, cu rezulta
te superioare. în camerele și- 
mulînd condițiile de vid cosmic. 
Spre deosebire de metodele cu
rente de uscare (costisitoare, pe 
deasupra neexistind garanția 
unei recuperări fără daune), în 
camerele cu vid s-a obținut o 
evaporare rapidă și eficientă a 
apei, in decurs de 20—40 ore, 
readucindu-se, practic, respec
tivele materiale într-o stare si
milară celei originale — recu
perarea prin acest procedeu 
„cosmic" dovedindu-se, totoda
tă, mult mai ieftină.

• 580 DE MILIOANE 
DE PASAGERI. Organiza
ția Internațională a Aviației 
Civile (O.A.C.I.) indică, in ra
portul său anual, că traficul to
tal al companiilor din cele 135 
de țări membre ale organizației 
a crescut. în 1976, cu 10 la sută 
față de 1975. Traficul serviciilor 
regulate în 1976 (pasageri și ba
gaje, mărfuri și poșta) este eva
luat la aproximativ 93,2 milioa
ne tone-kilometru. Companiile 
aeriene au transportat aproxi
mativ 580 milioane pasageri, 
realizind un total de 765 milioa
ne pasageri-kilometru. adică cu 
10 la sută mai mult decît in anul 
1975. Numărul de locuri oferite 
nu a crescut decît cu 7 la sută 
față de 1975, ceea ce a antrenat 
o ușoară îmbunătățire a coefi
cientului mediu de ocupare cu 
pasageri a avioanelor, care a 
crescut de la 59 la 61 la sută. 
Traficul mărfurilor s-a ridicat 
la 21,8 milioane tone-kilometru 
în 1976, reprezentînd o creștere 
de 13 la sută.

NOUVEL OBSERVATEUR" :

energici solare prin sateliți:
CENTRALE ElECTBICE W SPAȚIUL SIDERAL

Soarele furnizează Terrei, teoretic 
vorbind, o cantitate de energie de 
250 000 de ori superioară nevoilor 
actuale ale umanității. Savanții au 
făcut acest calcul pornind de la con
statarea că astrul trimite în perma
nență fiecărui metru pătrat de pe 
Terra o energie echivalentă, în me
die, cu un kilowatt. însă această e- 
nergie este atît de difuză incit ideea 
de a o extrage din „rezervorul 
Terrei" se aseamănă cu visul de a 
colecta aurul din apa oceanelor.

Și atunci, cercetătorii au decis să 
procure energia solară acolo unde ea 
se află in „stare brută", dincolo de 
ecranul norilor și al gazelor din at
mosferă, in imensitatea spațiului si
deral. Acolo va fi captată, compri
mată și expediată pe Pămînt. Acesta 
este principiul de funcționare al cen
tralei solare cosmice denumită „Po- 
wersat". Aflată în permanență sub 
incidența razelor solare (datorită 
faptului că nu mai există perdeaua 
de nori), o astfel de centrală va pu
tea capta o cantitate de energie so
lară de șase ori mai puternică in 
comparație cu cea care se coboară 
indiferent asupra cărui colt al Pă- 
mîntului. Pornindu-se de la aceasta 
s-a încredințat cunoscutei firme ae
ronautice „Boeing" realizarea unui 
proiect vizînd lansarea în Cosmos a 
unui șir de sateliți destinați să cap
teze energia solară.

Proiectul prevede plasarea pe o 
orbită geostaționară, la circa 37 000 
km altitudine, a unor vaste „conglo
merate de panouri solare" destinate 
să transforme razele Soarelui în e- 
lectricitate. Ele vor proiecta energia 
electrică spre Pămînt sub formă de 
microunde. Aceste microunde, cap
tate de un șir de antene, vor ali
menta rețelele de distribuire a cu
rentului electric. Un satelit va avea 
o capacitate de producție egală cu 
cea a hidrocentralei Grand Coulee, 
cea mai mare din S.U.A., sau cu cea 
a cîtorva centrale atomice. Energia 
obținută de la Soare are însă trei 
mari avantaje față de cea produsă 
de uraniu : este inepuizabilă, gra
tuită și nepoluantă.

Problemele ce urmează șă fie re
zolvate sînt pe măsura proiectului

însuși. Pentru a produce 10 000 de 
megawați (cantitate de energie reali
zată de mai multe centrale nuclea
re), vor trebui plasate pe orbită o- 
glinzi solare — dispuse după siste
mul pînzei de păianjen — însumind, 
în suprafață totală, 64 kilometri pă- 
trați. Chiar dacă aceste oglinzi ar fi 
constituite din‘r-un material plastic 
foarte ușor, greutatea totală a unui 
satelit (oglinzi, structuri de asam
blare, sisteme de control, turbogene- 
ratori, emițători etc.) ar atinge 60 000 
de tone !

Desigur, o masă cu astfel de greu
tate nu poate fi expediată dintr-o 
dată pe orbită. Navete spațiale, ca
pabile să transporte 250 de tone de 
încărcătură utilă, vor face de 240 de 
ori drumul dus-intors între Terra și 
centrala care va fi asamblată in 
spațiu.

Cum pot fi readuse pe sol, fără 
riscul de a se deteriora, navete atit 
de grele și voluminoase ? La această

întrebare ordinatoarele au răspuns 
că, în stadiul actual al tehnologici, 
nu există deocamdată altă soluție 
decît amerizarea, adică aterizarea 
navetelor pe apă. în acest scop s-a 
prevăzut amenajarea în Florida a 
unui lac artificial cu o suprafață dc 
cițiva kilometri.

Proiectul „Powersat" va costa, po
trivit estimărilor, 60 miliarde dolari, 
dar specialiștii apreciază că prețul 
de cost al electricității furnizate va 
fi inferior celui obținut in centra
lele nucleare in 1990, anul cind se 
prevede lansarea primului satelit so
lar. Lansările ar urma să fie conti
nuate in cadența de una pe an. Ju
decind după gradul actual de dezvol
tare al tehnologiei, sistemul „Power- 
sat“ va putea furniza în anul 2010 
10—20 la sută din energia necesară 
Statelor Unite. Cercetătorii sint con
vinși că după o primă perioadă de 
bîjbîieli, Soarele se va lăsa prins în 
„capcană".

O sursâ inepuizabilă de energie gratuită și nepoluantă ; iată cum va putea 
arăta viitoarea centrală electrică solară

• AUTOMOBILE CU 
GAZE NATURALE. ac’ 
tualul cincinal. Informează a- 
genția T.A.S.S., tn Uniunea So
vietică va începe producția de 
serie a autovehiculelor avînd 
drept carburant gazele naturale 
lichefiate. Prima serie, de pro
bă, de autobuze pentru călă
tori a fost produsă de uzina Li- 
kinsk, din apropierea Moscovei. 
Principalul avantaj al noilor 
mijloace de transport avind 
drept combustibil gazele natu
rale îl constituie poluarea re
dusă a mediului, față de mo
toarele cu benzină. Este impor
tant si faptul că noul combus
tibil este mal ieftin decît ben
zina. Uzinele din Mcscova și 
Gorki au produs și primele 
autocamioane cu motor utili- 
zînd gaze naturale. După cum 
precizează agenția T.A.S.S., și

automobilul „Volga", avind mo
torul cu gaze, a trecut cu suc
ces probele de verificare. în ac
tualul cincinal urmează a fi 
produse cîteva zeci de mii de 
automobile, autocamioane și 
autobuze cu noile motoare a- 
daptate la gazul natural liche
fiat.

o „CLARIDGE" IȘI 
ÎNCHIDE PORȚILE. -Cla- 
ridge", ultimul hotel-palat de 
pe Champs Elysees, își inchide 
porțile pentru totdeauna, după 
62 de ani de existentă. Criza 
din Occident, care a cuprins 
diferitele sectoare ale econo
miei. afectează puternic și in
dustria hotelieră (tarifele au 
devenit de cinci ori mai scum
pe, lucrările de renovare înghit 
milioane etc.). Parterul vechiu
lui și luxosului hotel va deveni

un magazin oarecare, iar eta
jele, după moda- nordamerica- 
nă, se vor transforma in ba
nale birouri. La începutul lunii 
martie, inventarul hotelului va 
fi vindut la licitație, dar. incă 
de pe acum, anticarii parizieni 
parcurg sălile,, notîndu-și obiec
tele pe care vor șă le cumpere, 
pentru a le revinde apoi ama
torilor de curiozități. Pentru 
eă, de-a lungul anilor, Claridge 
a fost și martorul unor eveni
mente istorice : între altele, 
după alungarea naziștilor din 
Franța, hotelul a servit, un 
timp, ca sediu al guvernului 
provizoriu al celei de-a IV-a 
Republici.

• AVIONUL
GERUL. Un avion

Șl FUL-
de pasageri

de tip „DC-10" care transporta 
228 de persoane pe ruta Los 
Angeles—Tahiti a fost lovit de 
trăsnet deasupra Pacificului, in
cursul nopții de miercuri spre 
joi, dar a reușit să aterizeze nor
mal, după ce pilotul a deversat

cea mai mare parte a carburan
tului in ocean — informează a- 
genția U.P.I. Potrivit declara
țiilor pasagerilor, o puternică 
descărcare electrică a lovit a- 
vionul la aproximativ zece mi
nute după decolare, cind apa
ratul se afla la o altitudine de 
2 200 m. A fost atinsă partea 
stingă a fuselajului, iar în mo
mentul impactului a fost auzi
tă o explozie de intensitate me
die. Avionul a început să vi
breze puternic, înregistrîndu-se 
totodată, o avarie la sistemul de 
alimentare cu aer.

• „CITY"-UL ÎN AN
CHETĂ. Primul ministru bri
tanic, James Callaghan, a nu
mit pe membrii comisiei de an
chetă privind funcționarea 
„City“-ului — centrul bancar și 
financiar londonez. Comisia va fi 
prezidată de Harold Wilson, 
fostul lider laburist. Decizia de 
a efectua această anchetă a fost 
adoptată de către guvern în luna 
octombrie a anului trecut, la

cererea aripii de stingă a Par
tidului Laburist, in cadrul pro
iectului de naționalizare'a băn
cilor și a altor instituții finan
ciare.

• PITICII DIN VA
LEA MOTILONES. Revista 
„Cosmos" care apare la Bogota 
relatează că în valea Mo-tilones, 
aflată în regiunea de frontieră 
între Columbia și Venezuela, 
trăiește un trib de pitici „semi- 
civilizati". Avind o înălțime 
pînă la un metru, membrii tri
bului sînt totuși bine legați, au 
picioare musculoase, mîini lungi 
și mari în comparație Cu restul 
corpului. Culoarea pielii este 
ciocolatie. Ei iși duc viata in fa
milii, care numără, de regulă, 
4—5 membri. Principalul ali
ment il constituie porumbul, pe 
care-1 consumă crud sau fiert ; 
alimentația lor include, de ase
menea, carnea pe care și-o 
procură din vînat, minuind cu 
iscusință arcul cu săgeți.
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SPANIA

Noi manifestații in favoarea amnistierii
tuturor deținuților politici

în Spania continuă manifestațiile 
în cadrul cărora se cer amnistierea 
totală a deținuților politici și acor
darea de libertăți democratice, relevă 
agenția France Presse.

în Țara Bascilor clădirile mal mul
tor biserici au fost ocupate. în spe
cial la Bilbao,, participanții la a- 
ceastă formă de protest reclamind o 
amnistie totală.

La Pamplona și Llodio, în provin
cia Alava, alte sute de persoane s-au 
refugiat în clădirile bisericilor de- 
clarînd greva foamei. La Bilbao, un 
grup de muncitori de la uzina „Bab
cock Wilcox" au instalat, în partea 
superioară a unui coș de evacuare a 
gazelor, la peste 50 de metri înălți
me, o imensă pancartă, cerînd am
nistie totală pentru deținuți! po
litici.

Poziții similare a adoptat și Consi
liul municipal din Basauri, in apro
piere de Bilbao.

★
în orașul spaniol Almeria continuă 

greva celor peste 2 000 de pescari 
declarată în urmă cu două săptămini 
in sprijinul satisfacerii revendicărilor 
cu privire la majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. 
Greviștii au anunțat joi că vor con
tinua lupta pînă la satisfacerea re
vendicărilor formulate.

în același oraș au declarat grevă 
salariații de la salubritate. Acțiuni 
greviste în sprijinul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viață au 
organizat pescarii din localitatea On- 
darroa (provincia Biscaya) și aproape 
2 500 de muncitori de la șantierele de 
construcții navale și din industria de 
prelucrare a lemnului.

V 1REFORMĂ AGRARĂ ÎN PAKISTAN
anunțată de primul ministru

O hotărîre a C. C. al P.C.II.S. și guvernului sovietic
MOSCOVA 6 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat hotărîrea „Pri
vind dezvoltarea în 1976—1980 a pro
ducției de mărfuri de larg consum 
și măsurile ce se impun în vederea 
sporirii calității acestora". Hotărîrea 
relevă, între altele, că, în anii celui 
de-al 10-lea cincinal, producția de 
mărfuri de larg consum va crește de 
1,7 ori. Printre măsurile elaborate în 
vederea realizării acestor obiective 
sînt menționate, pe lingă construcția

de întreprinderi noi, extinderea și 
reutilarea celor în funcțiyne. pentru 
a se asigura sporirea capacităților de 
producție.

Agenția T.A.S.S. a transmis, de ase
menea, un comunicat al Comitetului 
pentru prețuri al U.R.S.S. în care se 
arată că au fost efectuate reduceri 
la prețurile unor bunuri de larg con
sum paralel cu majorări 
cu amănuntul la mărfuri 
de primă necesitate și, 
la 1 aprilie, la tarifele 
loace de transport în comun.

ale prețului 
care nu sînt 
începînd de 
unor mij-

Se preconizează reluarea dialogului intercipriot
Perez de Cuellar, reprezentant în 

Cipru al secretarului general al 
O.N.U., a declarat, în urma unei în
trevederi cu președintele Makarios 
și cu Tassos Papadopoulos, negocia
tor din partea comunității greco- 
cipriote în convorbirile intercomuni- • 
tare, că, în urma eforturilor depuse, 
convorbirile ar putea fi reluate în 
luna februarie.

La rîndul său, Tassos Papadopou
los, confirmînd că în februarie 6-a» 
putea relua negocierile asupra viito-

rului insulei, a menționat că sînt de 
așteptat „propuneri concrete și sub
stanțiale" din partea comunității 
turco-cipriote, în special In ceea ce 
privește „aspectul crucial al negocie
rilor", respectiv problemele teri
toriale.

Nici un obstacol de procedură de 
natură să împiedice negocierile nu 
există în prezent, a subliniat Tassos 
Papadopoulos, afirmînd, în context, 
că „Națiunile Unite ar trebui să aibă 
un rol mai activ în ceea ce privește 
situația din Cipru".

Tendințe economice nefavorabile

ORIENTUL APROPIAT
Intîlnire a președintelui Siriei 

cu parlamentari norvegieni
Țările arabe manifesta o dorință 

sinceră de a se ajunge la o pace 
dreaptă în Orientul Apropiat — a 
declarat președintele Siriei. Hafez Al 
Assad, cu prilejul întîlnirii avute cu 
membrii unei delegații parlamentare 
norvegiene aflate în vizită oficială 
la Damasc. Totodată, președintele 
Assad a criticat Israelul că refuză 
eliberarea teritoriilor arabe ocupate 
și că sfidează drepturile legitime ale 
poporului palestinean.

După cum relevă agenția France 
Presse, președintele Hafez Al Assad 
a prezentat parlamentarilor norve
gieni punctul de vedere sirian față 
de Conferința de la Geneva privind 
Orientul Apropiat și, totodată, față 
de „rolul pe care ar putea să-1 joace 
Norvegia, cît și întreaga Europă, la 
restabilirea păcii în Orientul Apro
piat".

Măsuri

„Cooperarea in Balcani este in interesul 
tuturor țărilor din regiune"

Cooperarea în Balcani este în in
teresul tuturor țărilor din regiune și 
al respectării spiritului și literei Con
ferinței de la Helsinki — s-a subli
niat la Belgrad, în cadrul primei 
runde de convorbiri oficiale între 
Miloș Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, și ministrul grec al afa
cerilor externe, Dimitrios Bitsios, in
formează agenția Taniug. Cu acest 
prilej s-a procedat la examinarea

unor probleme internaționale, subll- 
niindu-se necesitatea punerii în apli
care a prevederilor Actului final al 
Conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare și s-a discutat 
despre pregătirea Conferinței de la 
.Belgrad a reprezentanților țărilor 
europene în problemele securității și 
cooperării.

Au fost, de asemenea, abordate si
tuația din Cipru, din Orientul Mij
lociu și din regiunea Mediteranei.

Acorduri economice între
R.P. Chineză și R.P. Bangladesh

Primul ministru al Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a anunțat intro
ducerea unei importante reforme 
agrare care va limita suprafața ma
ximă autorizată pentru exploatare, 
abolind, totodată, orice diferență de 
ordin fiscal între veniturile agricole 
și alte forme de venituri.

Anunțînd aplicarea acestor măsuri 
în cadrul unui discurs radiotelevizat, 
premierul Bhutto a precizat că după 
luna iunie 1977 nici un proprietar 
funciar nu va fi autorizat să posede 
o suprafață de peste 50 hectare de 
teren agricol irigat sau peste 100

hectare de pămînt neirigat. Pentru 
terenurile confiscate se vor primi 
despăgubiri din partea statului. 
Zulfikar Aii Bhutto a apreciat că 
măsurile fiscale cu privire la pro
prietățile agricole vor pune capăt 
unei inechități moștenite din perioa
da colonială care făcea distincție în
tre veniturile realizate din exploa
tarea pămîntului și alte activități. El 
a precizat că pe viitor cei care dețin 
mai puțin de 25 de acri de teren iri
gat sau dublul suprafeței respective, 
neirigate, nu vor fi supuși taxelor pe 
venit.

în Danemarca
Guvernul danez este . 

legătură cu tendințele economice și 
cu activitatea economică generală a 
tării în cursul acestui an, se arată în 
studiile oficiale publicate la Copen
haga. Aceste studii subliniază că si
tuația economică dificilă din rîndul 
țărilor occidentale va avea efect ne
gativ asupra unor ramuri economice 
de bază ale Danemarcei. Șomajul 
reprezintă una din problemele cele 
mai acute ale economiei țării, nu
mărul persoanelor fără lucru fiind,

pesimist fn la sfîrșitul lui 1976, de 115 000. în 
același timp, balanța de plăți externă 
acuza un deficit de 10 miliarde co
roane. Printre măsurile propuse de 
guvern și care urmează să intre în 
vigoare începînd din martie a.c. figu
rează o înghețare a preturilor, a anu
mitor venituri și a salariilor. Deși 
vor fi făcute eforturi pentru crearea 
de noi locuri de muncă, se consideră 
că șomajul va fi un fenomen persis
tent în tot cursul acestui an.

Revendicări ale sindicatelor italiene»
JAPONIA

in 
de 

ale

de securitate 
cartierele 

răsărit 
Beirutului

de

Reprezentanți ai guvernului și ai 
sindicatelor italiene s-au reunit 
miercuri la Roma în încercarea de a 
găsi o soluție acceptabilă problemei 
diminuării salariilor, una dintre con
dițiile puse de către partenerii vest- 
europeni din cadrul C.E.E. pentru 
acordarea unui ajutor financiar Ita
liei. Obstacolul imediat survenit în 
cadrul acestei prime tentative între 
guvern și delegația sindicală unitară 
alcătuită din reprezentanți ai celor 
trei mari centrale (C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.I.L.) privește așa-numita scară 
mobilă, mecanism care permite ajus
tarea parțială a salariilor în raport 
cu creșterea prețurilor.

Delegația sindicală a refuzat să ac
cepte modificarea periodicității de 
revizuire a scării mobile de la 3 la 
6 luni, arătind că aceasta ar duce la 
scăderea cu 60 la sută a veniturilor 
rezultate din semestrializarea scării 
mobile și la o reducere doar de 1,2 
la sută a inflației, și nu de 8 la sută, 
cum au apreciat reprezentanții gu
vernului. Sindicatele urmează să se 
pronunțe oficial asupra propunerilor 
guvernamentale după reuniunea 
membrilor conducerii comune a fe-

derației sindicala, stabilită să aibă 
loc în cursul zilei de vineri. Potrivit 
agenției France Presse, sindicatele, 
care au acceptat deja sacrificii pen
tru membrii organizațiilor pe care le 
reprezintă, nu vor să cedeze în legă
tură cu această importantă cucerire 
pe care o reprezintă aplicarea scării 
mobile.

în cursul reuniunii, premierul 
Giulio Andreotti a formulat unele 
propuneri noi în cadrul programului 
său de austeritate, privind. în spe
cial, reducerea circulației automobi
lelor și limitarea funcționării insta
lațiilor de aer condiționat în timpul 
verii.

Noi file la dosarul 
„Lockheed44

Guvernul japonez va da publicită
ții rezultatele investigațiilor efectua
te pînă în prezent pentru clarificarea 
implicațiilor scandalului „Lockheed" 
în Japonia, a anunțat ministrul ni
pon al justiției, Hajimi Fukuda, 
adăugind că pînă la finele lunii în 
curs noi persoane vor fi implicate în 
această afacere.

El a arătat, între altele, că în jurul 
datei de 20 ianuarie va fi chemat în 
fața justiției marele magnat al in
dustriei hoteliere, Kenji Osano, acu
zat de mărturii false în afacerea 
„Lockheed".

Represiunî antipopulare 
în Nicaragua

aDetașamente ale gărzii naționale 
dictatorului Somosa au împrăștiat, la 
Managua, o demonstrație organizată 
de studenți, care cereau eliberarea 
unui mare grup de patrioți aruncați 
în închisori. împotriva participanților 
la demonstrație au fost utilizate gre
nade cu gaze lacrimogene. Garda 
națională a 'arestat peste 50 de stu
denți.

în Nicaragua continuă să se men
țină în vigoare starea excepțională 
decretată în urmă cu doi ani. Re
gimul dictatorului Somosa a interzis 
activitatea sindicatelor, reprimă și 
arestează pe toți cei care luptă pen
tru libertatea și independenta țării.

Comandantul forțelor arabe 
menținere a păcii în Liban, colone
lul Ahmed El Hadj, a avut, joi, con
vorbiri cu liderii Falangelor Liba
neze și ai Partidului Național Libe
ral. Agenția U.P.I. menționează că au 
fost adoptate decizii privind întări
rea măsurilor de securitate în cartie
rele de răsărit ale Beirutului. S-a 
hotărît, astfel, ca poliția libaneză și 
forțele de descurajare arabe să asi
gure menținerea ordinii în cartierele 
din estul capitalei unde, după cum 
se știe, în ultimele zile s-au produs 
cîteva atentate cu bombe și inciden
te soldate cu moartea a aproximativ 
40 de persoane și rănirea mai multor 
zeci.

Forțele arabe — așa numitele 
„Căști verzi" — și poliția libaneză 
vor institui posturi de control la 
punctele de trecere din cartierele de 
est în cele de vest ale Beirutului. în 
această perspectivă, circulația între 
cele două părți ale orașului a fost 
întreruptă, joi, pentru a împiedica 
repetarea unor noi incidente.

★
TEL AVIV 6 (Agerpres). — Tribu

nalul militar israelian din teritoriul 
ocupat Gaza a pronunțat sentința de 
condamnare la închisoare pe diferite 
termene împotriva a trei patrioți a- 
rabi, acuzați de a fi membri ai miș
cării palestinene de rezistență.

PEKIN 6 (Agerpres). — In comu
nicatul comun publicat joi la Pekin, 
la sfîrșitul vizitei în R.P. Chineză 
efectuate de generalul Ziaur Rah
man. administrator-șef al legii mar
țiale al Republicii Populare Ban
gladesh, se arată că convorbirile sale 
cu Hua Kuo-fen, președintele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez și premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și cu Li 
Sien-nien, vicepremier al Consiliului 
de Stat, au fost consacrate unui 
schimb de vederi asupra evoluției 
favorabile a relațiilor de cooperare 
intre cele două țări, asupra situației 
internaționale și unor probleme de 
interes comun.

Cele două părți și-au exprimat sa-* 
tisfacția în legătură cu rezultatele 
convorbirilor, apreciind că vizita a 
reprezentat o importantă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor prietenești 
și cooperării dintre R.P. Chineză și 
R.P. Bangladesh.

în timpul vizitei, delegațiile celor 
două țări au semnat un acord de 
cooperare economică și tehnică si un 
altul privind schimburile comerciale 
și de plăți.

Generalul Ziaur Rahman a adre
sat președintelui Hua Kuo-fen și 
vicepremierului Li Sien-nien invi
tații de a efectua o vizită oficială 
în Bangladesh.

Solidaritate cu lupta poporului Zimbabwe 
pentru libertate

Joshua Nkomo, liderul Uniunii 
Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), a părăsit miercuri seara 
Tripoli, după o scurtă vizită între
prinsă în Libia. într-o declarație 
făcută la plecare, relatează agenția 
A.R.N.A., Nkomo a relevat sprijinul 
acordat de Libia luptei poporului 
Zimbabwe împotriva colonialismului 
și rasismului. Totodată, el a mențio
nat că în cazul în care Conferința 
de la Geneva în problema rhodesi- 
ană eșuează singura cale pentru 
eliberare devine lupta armată.

Pe de altă parte, președintele Mo- 
zambicului, Samora Machel, a ară
tat că țara sa este gata să-și aducă 
tot sprijinul pentru încheierea cu 
succes a actualelor negocieri privind 
soluționarea problemei rhodesiene — 
informează postul de radio mozam- 
bican. „Acționînd împreună, a adău
gat Samora Machel, vom putea găsi 
o soluție acceptabilă problemei 
Zimbabwe". Această declarație a 
fost făcută cu prilejul convorbirilor 
pe care președintele mozambican 
le-a avut cu ambasadorul britanie 
Ivor Richard, președintele Conferin

ței de la Geneva în problema viito
rului constituțional al Rhodesiei.

Potrivit postului de radio mo* 
zambican, Ivor Richard a declarat; 
la rîndul lui, că Mozambicul și-a a- 
dus o contribuție valoroasă la evo
luția negocierilor în problema rho- 
desiană.

La rîndul său, ministrul de ex
terne al Zambiei, Siteke Mwale, a 
adresat un apel țărilor occidentale, 
cerîndu-le să adopte măsuri nece
sare pentru a descuraja trimiterea 
de mercenari în Rhodesia spre a se 
alătura forțelor armate ale regimu
lui minoritar rasist în acțiunile or
ganizate împotriva patrioților.

Potrivit unor surse zambiene — 
reluate de agenția Associated Press — 
în forțele armate rhodesiene s-ar 
afla aproximativ 1 000 militari stră
ini sosiți din Statele Unite, Marca 
Britanie, Franța, Canada și alta 
țări occidentale.

Referindu-se la această situație, 
ministrul de externe zambian a a- 
vertizat că, dacă guvernul Smith va 
continua să folosească mercenari, va 
deveni iminentă o confruntare mili
tară în Africa australă.

ALGERIA

Pregătiri pentru alegerile
parlamentare

în Algeria au început pregătirile 
în vederea alegerilor pentru Aduna
rea Națională Populară — organul 
legislativ suprem al țării.

Comisia electorală centrală, reuni
tă în prezența președintelui Houari 
Boumediene. a examinat problemele 
legate de modul in care vor fi fă
cute propunerile de candidați. Tot
odată, la Alger au fost date publi
cității documentele asupra modului 
de desfășurare a campaniei electo
rale și a alegerilor în parlament, ai 
cărui membri vor fi desemnați pen
tru o perioadă de cinci ani, prin vot 
direct și secret. Majoritatea celor 
260 de deputați în Adunarea Națio
nală Populară vor fi, potrivit preve
derilor Constituției tării, 
doptată, reprezentanți ai 
lor și țăranilor.

recent a- 
muncitori-

PIAȚA COMUNA:

Comisia executivă 
Pieței comune a pus în 
aplicare, chiar din 
zi a lui 1977, un 
anticriză" pentru 
tria siderurgică a 
nouă". Este vorba 
ansamblu de măsuri vi- 
zind reducerea voluntară 
și pentru o perioadă ini
țială de patru luni a pro
ducției acestui sector, 
care, după aprecierea spe
cialiștilor comisiei, tra
versează „cea mai pu
ternică recesiune din ulti
mii 40 de ani".

într-adevăr, datorită cri
zei din industriile prelu
crătoare — în special din 
construcțiile navale și de 
automobile — carnetele 
de comenzi ale celor 430 
de întreprinderi siderur
gice din Piața comună 
s-au subțiat considerabil 
în 1976. Drept urmare, 
producția de oțel și de 
alte produse siderurgice 
s-a redus cu 24,5 la sută 
față de nivelul atins în 
1975 (el însuși un an de 
criză), iar gradul de folo
sire a capacităților dejuo- 
ducție a scăzut la 62 la 
sută.

Chiar și în aceste con
diții, desfacerea produc
ției siderurgice s-a dove
dit a fi foarte anevoioa
să. Pentru a înfrunta pre
siunile concurenților lor, 
marile firme vest-europe- 
ne și-au vindut produse
le cu 30 pînă la 50 la 
sută sub costul produc
ției, ceea ce a adus în 
pragul insolvabilității nu
meroase întreprinderi mici

prima 
„plan 

indus- 
„celor 
de un

agențiile de presă
Convorbiri iugoslavo—in

diene Delegația parlamentară iu
goslavă, condusă de Kiro Gligorov, 
președintele Adunării R.S.F.I., care 
se află în vizită la Delhi, a avut în
trevederi cu ministrul indian al afa
cerilor externe, Y. B. Chavan, și cu 
ministrul de finanțe, Subramaniam. 
In cadrul întrevederilor au fost exa
minate o serie de aspecte ale coope
rării bilaterale, precum și problema 
internaționale actuale.

în sprijinul țărilor în 
curs de dezvoltare. Fondul 
creat de O.P.E.C. pentru ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare con
fruntate cu deficite ale balanțelor de 
plăți de pe urma majorării prețului 
petrolului va fi sporit cu un mi
liard dolari, care se va adăuga la 
capitalul actual de 800 milioane do
lari — a anunțat ministrul de finanțe 
al Venezuelei, Hector Hurtado.

transmit

Zairul a recunoscut An- 
gola Președintele Mobutu Șese 
Seko a declarat, joi, că Zairul a ho- 
tărit să recunoască oficial Republica 
Populară Angola și să stabilească 
relații diplomatice cu această țară 
— informează agenția France 
Presse.

Lucrările primei reuniuni 
a noii Comisii a C.E.E., 81 
cărei președinte este, în perioada 
următorilor patru ani, Roy Jenkins 
(Marea Britanie), au început la Bru
xelles. In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Jenkins a relevat că datoria 
celor 9 membri ai comisiei este ;,de 
a lupta împotriva divergențelor cres- 
cinde dintre economiile țărilor mem
bre".

41 de congresmani de
mocrats au cerut> într_0 declarație 
comună, președintelui ales, 
Carter, să 
relansare a 
valoare de 
și-au adus, 
față de o propunere similară prezen
tată de centrala sindicală A.F.L.— 
C.I.O. Două treimi din acest program 
ar trebui să fie realizate prin 
cheltuieli publice, consacrate creării 
unor noi locuri de muncă, pentru 
combaterea șomajului, au arătat con- 
gresmanîi.

Reuniune consacrată știin
ței și culturii în țările ara
be. Cea de-a 18-a sesiune a Consi- 

. liului Executiv al Organizației arabe 
pentru știință și cultură va avea loc 
între 8 și 15 ianuarie la Khartum — 
informează agenția M.E.N. în cadrul 
sesiunii vor fi examinate modul în 
care au fost realizate programele în 
aceste domenii în anul care a trecut 
și, totodată, proiectele ce urmează 
să fie puse în aplicare în 1977.

Școala superioară de pe
dagogie din Orașul Ho Si 
Min a dat prima promoție de ao- 
șolvenți. Cei 
cializați în matematică, fizică și chi- 
mie-biologie.

933 absolvenți sînt spe-

Festivalul internațional 
de folclor african va avea 10c 
anul acesta în capitala Nigeriei, ora
șul Lagos. Spectacolele în cadrul 
acestei tradiționale manifestări se 
vor desfășura în perioada 15 ianua
rie—12 februarie.

stinge focul în
mijlocii. Falimentele 

s-au ținut lanț anul tre
cut, zeci și zeci de fur
nale încetîndu-și activita
tea în Saar (R.F. Germa
nia), Lorena (Franța), 
Charlerois (Belgia), ca și 
în centrele siderurgice din 
Marea Britanie și Italia. 
Numai din iulie și pînă 
în noiembrie 1976 au ră
mas fără lucru 55 000 de 
siderurgiști, care s-au ală-

turat celor peste 5 mili
oane de șomeri deja exis- 
tenți în țările Pieței co
mune.

Prin ■ noua reducere a 
producției — măsură la 
care Comisia executivă a 
recurs sub presiunea ma
rilor firme constituite re
cent în Federația vest-eu- 
ropeană a oțelului — se 
urmărește o echilibrare a 
cererii și ofertei de pro
duse siderurgice, în scopul 
rentabilizării întreprinde
rilor din acest sector. Dar, 
așa cum remarca Jacques 
Ferry, președintele Came
rei sindicale a siderur
giei franceze, „diminua
rea producției va agrava 
și mai mult problema șo
majului". „Planul anticri
ză" a fost criticat și de 
liderii lui „I.G. Metall", 
sindicatul de ramură al

Jimmy 
adopte un program de 
economiei americane in 
30 miliarde dolari. Ei 
în acest mod, sprijinul

Peste un milion de femei 
din Marea' Britanie nu au de lu
cru, ceea ce reprezintă aproape de 
trei ori mai multe decît indică sta
tisticile oficiale, scrie ziarul londo
nez „Evening Standard".

furnale...
siderurgiștilor vest-ger- 
mani, care l-au calificat 
drept „un plan antisocial, 
ce va face foarte dificile 
apropiatele negocieri cu 
patronatul, în vederea în
cheierii unor noi con
tracte de muncă".

Șansele de reușită ale 
planului „celor nouă" din 
Piața comună apar obser
vatorilor cu atît mai slabe, 
cu cit criza din industria

siderurgică nu afectează 
numai țările vest-europe- 
ne, ci întreaga lume ca
pitalistă. In 1976, produc
ția de oțel a Statelor 
Unite a scăzut cu 19,7 la 
sută, iar cea a Japoniei 
— cu 12,5 la sută. De 
notat că fiecare dintre 
marii producători de oțel 
a luat o serie de măsuri 
restrictive la importuri : 
impunerea de' taxe va
male adiționale, contin- 
gentări etc. Departe însă 

1 de a servi scopului urmă
rit, aceste măsuri au com
plicat și mai mult lucru
rile. așa cum o dovedesc 
și actualele confruntări 
dintre Piața comună. Ja
ponia si S.U.A. în pro
blemele comerțului cu 
produse siderurgice.

După părerea lui George 
Stinson, președintele In-

stitutului internațional al 
fierului și oțelului, singu
ra ieșire din actuala si
tuație este „liberalizarea 
completă a pieței side
rurgice mondiale", deoa
rece fiecare țară trebuie 
să-și asigure o producție 
națională de oțel, fără de 
care nu este de conceput 
dezvoltarea unei economii 
moderne. Profesorul vest- 
german Herbert Giersch, 
de la Universitatea din 
Kiel, merge mai departe, 
pronunțîndu-se pentru 
„suprimarea tuturor taxe
lor vamale percepute de 

. țările industriale și a co
telor la importurile pro
venite din statele mai pu
țin dezvoltate", întrucît 
relansarea activității în 
industria siderurgică este, 
poate, cel mai mult le
gată de aceea a econo
miei mondiale în gene
ral.

Aceste opinii se alătură 
acelora care atrag atenția 
asupra faptului că ac
tualele bariere artificiale, 
protecționiste, riscă să 
compromită negocierile 
multilaterale din cadrul 
G.A.T.T. (cunoscute și 
sub numele de „runda- 
Tokio"), care și-au pro
pus ca pînă la sfîrșitul 
lui 1977 să ducă la un 
acord privind o mai mare 
liberalizare a comerțului 
mondial — ceea ce ar fi, 
firește, în avantajul tutu
ror statelor, atît dezvol
tate, cît și în curs de 
dezvoltare.

Gh. CERCELESCU

Lucrătorii din sectorul de ex
tracție a petrolului din R.P. 
Chineză au îndeplinit sarcinile 
de plan pe 1976 înainte de ter
men, informează agenția China 
Nouă. Producția totală a crescut 
cu 13 la sută de 1975 și 
de 7,6 ori față 1965, reflec
ted dezvoltarea deosebită pe 
care a înregistrat-o acest sector 
al economiei în ultimii ani. In 
același timp, producea de gaze 
naturale a crescut cu 11 la sută 
fată' de anul anterior.

Capacitatea de producție a 
exploatărilor de gaze naturale a 
înregistrat anul trecut un ritm 
rapid de creștere. Au intrat, de 
asemenea. în funcțiune noi 
cîmpuri petrolifere, a crescut 
capacitatea de transport a pe
trolului odată cu realizarea de 
noi conducte. Succese însem
nate au fost dobîndite In secto
rul industriei utilajului petro
lier, care a sporit cu 8 la sută 
fată de 1975 și de 6,2 ori fată 
de 1365.

Guvernul de la Pretoria 
a respins cererea Uniunii Interparla
mentare de a întreprinde o anchetă 
în Namibia, în legătură cu situația 
populației de culoare din 
țară administrată în mod 
Republica Sud-Africană.

această 
ilegal de

Satelitul artificial

Președintele ales al Sta
telor Unite,Jimmy Carter> a 
rut membrilor Comitetului Național 
al Partidului Democrat să-l aleagă 
pe Kenneth Curtis, fost guvernator 
al statului Maine, în postul de pre
ședinte al Partidului Democrat. Ac
tualul președinte al Partidului De
mocrat, Robert Strauss, a anunțat că 
se va retrage din acest post, pe oara 
îl ocupă de patru ani.

FRANCE PRESSE:
„Copiii — 

in
Miercuri la Belfast 

a fost înmormintată 
prima victimă din a- 
nul 1977 a violențelor 
din Ulster — un copil 
de 15 luni, ucis chiar 
în brațele mamei, cînd 
o bombă a explodat 
în fata locuinței sale
— scrie agenția France 
Presse într-un comen
tariu intitulat „Copiii
— victime și actori ai 
violentei in Irlanda 
de Nord".

Fapt fără precedent, 
B.B.C.-ul a difuzat pe 
ecranele de televiziune 
din Ulster un film de 
amator realizat de pă
rinții copilului în timp 
ce acesta mai era în 
viață. Familia speră, 
astfel, că emisiunea 
va provoca asupra 
populației din Irlanda 
de Nord un șoc com
parabil cu cel înregis-

„Cos- 
mos-888" a ^ost lansa*;
Uniunea Sovietică. Satelitul a fost 
înscris pe o orbită avînd apogeul de 
346 kilometri, perigeul de 178 kilo
metri, înclinația față de planul ecua
torial de 65 grade și perioada de ro
tație în jurul Terrei de 89,5 minute.

Japonia va oferi Egiptu
lui un împrumutîn valoar® de 
5 820 milioane yeni, sumă care ur
mează să fie folosită pentru finan
țarea unui proiect de îmbunătățire a 
sistemului aprovizionării cu apă a 
orașului Cairo. împrumutul va fi 
rambursat într-o perioadă de 25 de 
ani, cu o dobîndă anuală de 3,5 la 
sută, beneficiindu-se de o perioadă 
de grație de șapte ani.

„Air France" în grevă. 
Personalul navigant al campaniei 
„Air France" a anunțat organizarea 
unei greve de 24 de ore, la 10 ianua
rie, pentru a protesta împotriva 
hotărîrii administrației privind în
chiderea unor rute de zbor. în ca
drul măsurilor de austeritate adap
tate de principala societate aeriană 
franceză.

victime și actori ai violenței 
Irlanda de Nord44
trat prin moartea vio
lentă a altor trei copii, 
uciși în august, în 
timp ce se jucau pe 
un trotuar. în Belfast. 
Incidentul din august 
a condus, de altfel, la 
crearea Mișcării pen
tru pace a femeilor 
din Irlanda_ de Nord, 
condusă 
llăms și 
rigan.

Există 
aspecte. 
Ulster nu sînt numai 
victime ale valului de 
violentă care se înre
gistrează în această 
provincie britanică, 
dar adesea contribuie, 
cu sau fără știrea lor, 
la extinderea acesteia. 
Copiii care în urmă 
cu șapte ani aruncau 
cu pietre asupra sol- 
daților britanici din 
Irlanda de Nord au

de Betty 
Mairead
însă și

Copiii

Wil- 
Cor-
alte 
din

devenit acum adoles
cenți ce știu cum se 
mînuiește o armă. De 
asemenea, nu puțini 
sînt copiii folosiți de 
adulti pentru ampla
sarea bombelor. Dat 
fiind că adepții lor fie 
că se află in închisoa
re, fie că au trebuit să 
se ascundă, organiza
țiile paramilitare clan
destine nu ezită să 
fjică apel la adoles
cenți. Ele procedează 
la recrutarea în masă 
a tinerilor care la ter
minarea școlii au de 
făcut față șomajului. 
Pentru a reduce im
plicarea copiilor în ac
țiunile violente. Mai
read Corrigan și Betty 
Williams au anunțat 
că vor organiza o 
Mișcare pentru pace a 
tinerilor din Irlanda 
de Nord.

La Maputo, capitala Mozambicului, a avut loc o puternică mani
festație organizată de FRELIMO, în cadrul căreia mii de locuitori 
și-au manifestat hotărîrea de a apăra tinăra republică împotriva 

atacurilor rasiștilor rhodesieni

TRISTELE RECORDURI AEE REGIMULUI
DICTATORIAL DIN PARAGUAY

Știri sosite recent 
din Paraguay, țara 
care deține tristul re
cord al celui mai în
delungat regim de dic
tatură personală de 
pe continentul lati- 
no-american (22 de 
ani) — și la ora ac
tuală, după dispariția 
regimului franchist 
din Spania, probabil 
din întreaga 'lume — 
relevă intensificarea 
nemulțumirilor popu
lare împotriva atmos
ferei de teroare poli
tică ca și a situației 
dezastruoase econo- 
mico-sociale care dom
nește în țară.

Practic, de peste 
două decenii acest 
stat latino-american 
se află sub o perma
nentă stare de asediu. 
Vastul aparat poliție
nesc, bine pus la 
punct, dublat de orga
nizațiile partidului gu
vernamental Colorado, 
a cărui structură este 
copiată după a ce
lei naziste, acționează 
prompt pentru a re
duce la tăcere orice 
manifestare de opozi
ție față de regimul 
dictatorului Alfredo 
Stroessner.

Represiunile cele 
mai crincene nu pot 
însă ascunde tristele 
realități din această 
tară, consecințele ne
faste ale dictaturii.

Citeva zeci de fami
lii moșierești, alături 
de firmele monopolis
te străine, sînt vir
tualii stăpîni ai țării. 
Ele dețin aproape to
talitatea pămînturilor 
fertile (circa 18 mili
oane de hectare), în 
timp ce un sfert de 
milion de familii ță
rănești abia reușesc 
să-și asigure subzis
tența, muncind cu 
unelte primitive pe 
suprafețe de sub un

hectar. Și mal amară 
este viața zilierilor de 
pe moșii, al căror cîș- 
tig deseori nu de
pășește contravaloa
rea rației unui cal 
al armatei. In a- 
fară de Haiti și, pro
babil, Bolivia, nică
ieri în America La
tină nu se înregistrea
ză un venit pe locui
tor mai scăzut, un 
mai mare procent de 
subnutriți și analfa- 
beți, o mai ridicată 
mortalitate infantilă.

Evident, asemenea 
realități explozive nu 
puteau dăinui fără 
existenta vastului an
grenaj polițienesc a- 
mintit, al cărui scop 
este tocmai asigura
rea „liniștii". Intre 
altele, această „liniș
te" a făcut ca o trei
me din paraguayeni 
să ia drumul exilului. 
Nu se cunoaște e- 
xact numărul deți- 
nuților politici, căci 
cei mal multi sînt tre- 
cuți oficial în catego
ria delincventilor de 
drept comun, dar, po
trivit estimărilor celor 
mai prudente, este 
vorba de aproape 
10 000 patrioți, mem
bri ai partidului co
munist și ai altor 
formațiuni democra
tice : un deținut la 
fiecare 250 de locuitori! 
Intre ei, multi zac în 
temnițe de peste zece 
ani, fără ca împotriva 
lor să se fi formulat 
vreo acuzație. în țară 
funcționează, de ase
menea. mai multe la
găre de concentrare, 
unde deținuții sînt 
supuși unui crunt re
gim de exterminare, 
denunțat recent și la 
O.N.U.

Cînd nu cîntă în 
struna regimului, par
tidele de opoziție „le
gale" (liberal, liberal 
radical și „febre-

rist") duc o exis
tentă mai mult teore
tică, ocolind asemenea 
probleme cum sînt 
corupția administra
tivă, nivelul șomaju
lui, scumpirea conti
nuă a traiului sau re
presiunile antidemo
cratice. Cît privește 
terenul reformelor 
structurale, el rămîne 
„tabu", din simplul 
motiv că abordarea 
lui ar putea periclita 
întregul edificiu dic
tatorial, în menține
rea căruia sînt vital 
interesate oligarhia 
paraguyană și mono
polurile străine.

în ultima vreme, to
tuși, s-au înregistrat 
anumite evoluții neli
niștitoare pentru dic
tatorul Stroessner. 
Astfel, unii conducă
tori ai opoziției lega
le abandonează pozi
țiile colaboraționiste, 
solidarizîndu-se cu as
pirațiile populare. Este 
cazul deputatului ra
dical Domingo Laino, 
care a adresat regi
mului un veritabil re
chizitoriu, condam- 
nînd represiunile, po
litica de pauperizare a 
țării și cirdășia cu fir
mele multinaționale. 
Pe de altă parte, cle
rul catolic, altădată 
susținător fidel al re
gimului, a denunțat, în 
ultima vreme, tortura 
aplicată contra deți- 
nutilor politici. Mai 
presus de toate însă 
autoritățile sînt neli
niștite de valul cres- 
cînd al nemulțumirilor 
populare, temîndu-se 
tot mai mult de mo
mentul cînd acestea 
ar putea trece dincolo 
de limita peste care 
nici cel mai eficient 
angrenaj represiv nu 
le-ar mai putea con
trola.

V. OROS
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