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La întreprinderea de utilaj 
greu Craiova, constructorii au 
adoptat un procedeu de mare 
productivitate la asamblarea 
tîmplăriei metalice, cu o însem
nată pondere în structura hale
lor de fabricație. Astfel, pentru 
a elimina lucrările de sudură pe 
verticală și a scurta termenele 
de execuție, așa cum s-au an
gajat în fața secretarului general 
al partidului, cu prilejul recentei 
vizite de lucru întreprinse pe 
acest șantier, tîmplăria metalică 
se montează în panouri ce în
sumează aproape 60 mp, după 
care se asamblează la locul de 
destinație. în acest fel, ritmul 
de montaj s-a dublat și s-a îm
bunătățit simțitor calitatea lu
crărilor. (Agerpres).

ÎNCEP ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

In conducerea organizațiilor de partid
Fibre 

și fire sintetice 
peste prevederi

comuniști
Ne aflăm in preajma unui eveni

ment de o deosebită însemnătate în 
viața și activitatea întregului nostru 
partid : adunările și conferințele pen
tru dări de seamă și alegeri, ce se 
vor desfășura în lunile ianuarie- 
martie, de la grupele de partid pînă 
la organizațiile orășenești, municipa
le și ale sectoarelor Capitalei.

Prilejuind o dezbatere aprofunda
tă asupra principalelor probleme ale 
activității organizatorice și politico- 
educative desfășurate de organizațiile 
de partid în înfăptuirea obiectivelor 
eeonomico-sociale stabilite de Con
gresul al XI-lea al P.C.R., analizînd 
concret activitatea comuniștilor, 
modul tn care își înfăptuiesc a- 
tribuțiile profesionale, politice, so
ciale ce le revin ca membri ai 
partidului, adunările și conferin
țele au menirea de a asigura adop
tarea celor mai corespunzătoare mă
suri, care să ducă la creșterea com
petenței, a capacității de mobili
zare a tuturor organelor de partid în 
conducerea întregii activități politi
ce, economice, sociale, pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții 
a hotărîrilor partidului și a legilor 
statului.

în desfășurarea adunărilor și con
ferințelor, un moment esențial îl 
constituie alegerea noilor birouri și 
comitete. Se știe prea bine că de 
calitățile politico-morale și profesio
nale ale celor ce vor face parte din 
organele de partid nou alese depinde 
într-o măsură importantă nivelul ac
tivității pe care o vor desfășura 
organizațiile de partid în realizarea 
multiplelor și complexelor sarcini ce 
Ie stau în față in actuala etapă a 
construcției noastre socialiste. Un 
prețios îndreptar în fixarea opțiuni
lor îl constituie Statutul P.C.R., in
strucțiunile Comitetului Central, în
drumările pe care le găsim în expu
nerile și cuvîntările secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pe linia strict principială de pro
movare a cadrelor după criterii va
lorice, în birourile și comitetele de 
partid vor trebui aleși cei mai buni

dintre cei mal buni comuniști din 
fiecare organizație — oameni care, 
prin întreaga lor muncă in producție 
și pe tărîm obștesc, se bucură de 
autoritate și prestigiu în rindurile 
celorlalți membri de partid, in între
gul colectiv. Pe primul plan al cali
tăților ce li se cer se situează înalta 
dăruire, pasiunea, perseverența și 
competența in aplicarea liniei poli
tice interne și externe a partidului { 
pentru a fi aleși ca membri ai birou
rilor și comitetelor de partid trebuie 
să propunem dintre tovarășii noștri 
pe cei care se dovedesc cei mai ac
tivi, oameni cu spirit revoluționar, 
aflați permanent în fruntea luptei 
pentru Îndeplinirea exemplară a ho- 
tăririlor partidului și a legilor sta
tului, care acționează cu exigență și 
fermitate pențru realizarea integrală 
a sarcinilor politico-economice. în 
organele de conducere ale orga
nizațiilor de partid trebuie să se 
afle tovarăși care pun mai pre
sus de orice cauza partidului, a 
înfloririi patriei socialiste, a căror 
viată și muncă sînt închinate fără 
preget traducerii în viață a mărețe
lor teluri înscrise pe steagul parti
dului — făurirea socialismului și 
comunismului pe pămîntul României. 
Garanția cea mai sigură a capacității 
lor de a face față acestor înalte exi
gențe o constituie temeinica pregăti
re politică, ideologică marxist-leni- 
nistă, buna calificare profesională, 
preocuparea permanentă pentru în
sușirea cunoștințelor înaintate, pro
movarea noului în muncă, generali
zarea experienței pozitive în activi
tatea de partid, de stat și economică.

O caracteristică fundamentală a 
personalității celor ce vor fi aleși in 
birourile și comitetele de partid tre
buie să fie puritatea profilului lor 
moral. Comuniștii își vor îndrepta, 
în chip firesc, opțiunile spre tovară
șii care manifestă un dezvoltat spirit 
critic și autocritic, adoptă o poziție 
intransigentă împotriva lipsurilor și 
neajunsurilor, militează în perma
nență pefttru respectarea principiilor 
eticii și echității socialiste, dau do
vadă de spirit de dreptate, princi-

plalitate, receptivitate față de nou, 
față de părerile colectivului în care 
lucrează, dovedesc modestie în rela
țiile cu oamenii, au o comportare 
corectă în muncă și societate. Dintre 
trăsăturile componente obligatorii ale 
acestui profil moral înaintat nu poate 
lipsi, desigur, atitudinea comunistă 
în viața personală : membrii orga
nelor de. conducere trebuie aleși 
din rîndurile celor ce-și întemeiază 
viața de familie pe respect reciproc, 
concep familia ca un cadru de edu
care sănătoasă a tinerei generații în 
spiritul normelor de conviețuire so
cialistă, se îngrijesc ca membrii fa
miliei să participe activ la viața po
litică și obștească, la opera de con
strucție economică și culturală a. tă
rii, educă pe membrii familiei lor in 
spiritul dragostei față de muncă, al 
devotamentului față de patrie și po
por, al respectului pentru valorile 
politico-morale ale socialismului, al 
demnității și comportării corecte în 
viața socială.

La loc de cinste între calitățile ce 
se cuvin să caracterizeze pe mem
brii organelor de conducere ale or
ganizațiilor de partid trebuie să se 
afle poziția militantă pentru întări
rea unității moral-politice a poporu
lui, pentru cimentarea prieteniei in
destructibile dintre toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, combativitatea consecventă față 
de orice manifestări de naționalism 
și șovinism, fermitatea partinică în 
educarea celor ce muncesc în spiri
tul patriotismului socialist, al muncii 
neobosite pentru propășirea României 
socialiste.

Fără îndoială că oamenilor în
vestiți cu importante răspunderi în 
conducerea organizațiilor de partid 
li se cere, totodată, capacitatea de a 
înfăptui consecvent principiul mun
cii și conducerii colective, de a asi
gura respectarea riguroasă a norme
lor vieții interne de partid, să 
acționeze continuu pentru îmbu
nătățirea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, de masă și ob
ștești, pentru realizarea politicii de

cadre a partidului, să participe activ 
la soluționarea problemelor cu care 
se confruntă organizațiile de partid, 
colectivele în mijlocul cărora mun
cesc.

Pornind de la faptul că Întreaga 
muncă de partid trebuie să slu
jească înfăptuirii hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres, a Programului 
P.C.R., ca un criteriu esențial 
pentru toți cei ce urmează a fi 
aleși într-un birou sau într-un 
comitet de partid se impune ati
tudinea înaintată în producție, lupta 
perseverentă pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, pen
tru reducerea consumurilor, creș
terea productivității muncii și spo
rirea eficienței întregii activități 
economice, spiritul de disciplină și 
responsabilitate. Să asigurăm alege
rea în cadrul birourilor și comitete
lor de partid a unor tovarăși pe de
plin capabili să asigure 
sarcinii subliniate cu 
de tovarășul Nicolae 
la recenta consfătuire 
de Ia C.C. al P.C.R. 
1977 să marcheze un salt 
toate domeniile producției materiale
— in industrie, investiții, agricultură, 
transporturi, cercetare științifică și 
tehnologică, în asigurarea bunei a- 
provizionări și serviri a populației.

Transformînd adunările și conferin
țele de partid într-o expresie vie a 
aplicării consecvente în viață a prin
cipiilor statutare și a normelor de
mocratice în viața de partid, comu
niștii au înalta îndatorire partinică 
de a asigura noilor birouri și comi
tete — alegînd din rindurile lor 
pe cei mai buni din cei mai buni
— o asemenea componență, incit noi
le organe de conducere ale organi
zațiilor de partid să-și poată exerci
ta cu succes rolul lor deosebit da 
important în mobilizarea tuturor 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii la realizarea neabă
tută a mărețului Program de făurire 
a societății" social; <te multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Colectivul de oameni ai mun
cii de la Combinatul de fibre 
sintetice din Iași a inceput acti
vitatea de producție în noul an 
cu rezultate deosebite, lucrînd 
în „foc continuu1*. Astfel, în 
primele cinci zile de lucru, la 
această unitate s-au realizat, 
peste prevederi, 5 tone de fire 
și fibre poliesterice și 8 tone 
de granule poliesterice. Totoda
tă, s-a fabricat și un produs 
nou — pală albă — obținut cu 
un randament de 20 la sută mai 
mare pe aceleași utilaje. (Mano- 
le Corcaci).

Suplimentar 
față de plan

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă, colectivul Combina
tului petrochimic din Pitești a 
obținut în patru zile din acest 
an succese deosebite în activita
tea de producție. La rafinării 
s-au prelucrat în plus peste 
2 000 tone de țiței. De asemenea, 
la instalațiile de piroliză și po
lietilenă s-au realizat peste plan 
700 tone de produse. (Gheorghe 
Cirstea).

înfăptuirea 
pregnanță 
Ceaușescu 
de lucru 
ca anul 

calitativ în

Productivitate 
orară maximă 
cu cheltuieli

minime
Pe șantierul Combinatului de 

Îngrășăminte chimice din Ba
cău a fost inițiată o largă ac
țiune de identificare și punere 
în valoare a resurselor existen
te, în vederea reducerii consu
mului de materiale și ieftinirii 
costului construcțiilor. Prin
tre soluțiile de înaltă efi
ciență aplicate pînă acum 
se numără .introducerea de 
tehnologii de montaj în flux 
continuu, utilizarea de pardo
seli din plăci prefabricate ar
mate cu deșeuri de oțel beton 
sudate cap la cap, realizarea 
unor pereți despărțitori din în
locuitori ai zidăriei sau panou
rilor de beton. Eficienta acestor 
soluții se va concretiza în eco
nomisirea a peste 12 000 tone 
ciment, 2 000 tone metal. 16 ki
lometri de cablu electric și alte 
materiale de construcții. Valoa
rea tuturor acestor economii 
este estimată la circa 100 mi
lioane lei, echivalentul costului 
unei fabrici. (Gheorghe Baltă).

mecano-sudurd a întreprinderii de
Harnici făurari ai coloșilor de oțel pentru industria grea. Imagine din secția 

mașini grele București
Foto>: S. Cristian
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încheierea vizitei
Enrico Berlinguer
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Noutăți într-un 
vechi oraș

între obiectivele social-culturale și 
edilitar-gospodărești care au îmbo
gățit zestrea orașului Reghin se nu
mără școala din cartierul Apalina, 
noua creșă cu 100 de locuri, moder
nizarea și asfaltarea a numeroase 
străzi și trotuare. Orașul continuă 
să-și înnoiască aspectul. în acest an 
se vor construi, între altele, 410 apar
tamente, peste 100 de garsoniere, iar 
căminele pentru nefamiliști vor nu
măra cu 115 locuri în plus. Liceul 
real-umanist va fi extins cu 8 săli de 
clasă și se va inaugura noul centru 
stomatologic. (Cornel Pogăceanu).

Expoziția „Olt ’77“
La liceul „Ion Minulescu" din Sla- 

tina a avut loc vernisajul expoziției 
de bunuri de larg consum — „Olt ’77“, 
Prezintă produse întreprinderea ju
dețeană de industrie locală, uniunea 
județeană a cooperației meșteșugă
rești, U.J.C.C., U.J.C.A.P., „Jiul“-
Balș, întreprinderea textilă Slatina, 
cea de tricotaje Caracal și Tăbăcăria 
minerală Corabia. Totodată, direcția 
comercială județeană a expus cîteva 
produse solicitate de cumpărători 
pentru a putea fi introduse în fabri
cație. S-a stabilit astfel o mai bună 
legătură între unitățile producătoare 
de bunuri de larg consum și unită
țile comerciale, urmînd ca, pe baza 
contractelor încheiate, produsele ex
puse să apară repede și în magazine, 
(Emilian Rouă),

ÎN ZIARUL DE AZI
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DE PRETUTINDENI

Cluj-Napoca t o nouă geometrie 
arhitecturală se înscrie în an
samblul vechilor construcții din 

bătrînul oraș

Șl CALITATIV AL PRODUCȚIEI

EFICIENȚA ECONOMICA SPORITA 
PRIN RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC

Dacă la finele anului, 
pe care 11 apreciem ca un 
an bun, ne întrebam care 
a fost caracteristica esen
țială (remarcabilă) a a- 
cestei perioade, ar trebui 
să spunem că nu puține 
lucruri au înregistrat mo
dificări pozitive în do
meniul economic, social, 
cultural, literar, al vieții 
cotidiene. In ce constau 
carburantul și motorul a- 
cestor realizări ? Firește, 
motivele sînt foarte com
plexe ! Dar esențial este 
faptul că toate aceste mo
dificări 
fășurat 
cesului 
spre o 
țtientă 
de la noi. Cum altfel am 
putea să ne explicăm 
nouă și altora că tocmai 
în acest an am realizat 
cea mai Înaltă producție 
industrială și cea mai bo
gată recoltă din istoria 
noastră ? Cum altfel — 
bunele rezultate în acti
vitatea noastră spirituală, 
artistică și culturală ? 
Premisele pentru educa
rea unor oameni capabili, 
conștienți, care zi de zi se 
înfruntă cu complexul de 
probleme al prezentului 
nostru revoluționar, în 
mod activ, pe tărîm pro
fesional și social — au 
fost create de efervescen
ta activitate politico-ideo- 
logică a partidului, de 
Congresul al XI-lea și 
de Congresul educației 
politice și al culturii so
cialiste. Fără aceste con
diții de bază, cu valabili- 

^tate pentru toți cetățenii

țării, toate aceste rezulta
te bune nu ar fi fost nici 
posibile, nici explicabile.

în acest spirit, pentru a 
putea explica și cerceta

primă lucruri valabile 
despre trăsăturile vieții 
noastre cotidiene. La în
treprinderea pentru con
strucții de mașini

pozitive s-au des- 
pe parcursul pra

de maturizare 
personalitate con- 
a omului muncii

contemporanului
însemnări de Anton BREITENHOFER

j

f Hr

cit mai bine ritmul 
viață intens al 
noastre, am avut 
să fac însemnări 
păreri și luări de 
expuse în școli, întreprin
deri și instituții, care ex-

zilelor 
ocazie 
despre 
poziție

grele din București am 
vorbit cu șeful de sec
ție Rudolf Stăuble des
pre colaborarea sa cu 
muncitorii tineri. El mi-a 
spus : în întreprindere- nu 
mă lovesc niciodată de

dificultăți tehnice, d de 
fiecare dată trebuie sj) 
soluționez numai proble
me umane. Ritmul de 
dezvoltare in România 
determină nu numai pro
filul societății noastre, ci 
și trăsăturile oamenilor 
noștri. în uzina noastră 
predomină muncitorii de 
primă generație. Pentru 
făurirea unei mentalități 
muncitorești trebuie să 
treacă nu numai timp, ci 
trebuie desfășurată o 
muncă activă și concretă 
cu oamenii, pentru for
marea lor politică și uma
nă. în calitate de membru 
al comitetului nostru de 
partid, eu le vorbesc a- 
desea tinerilor muncitori 
despre problemele omu
lui, despre comporta
ment, disciplină, chiar șl 
despre formarea gusturi
lor etc. Pe de altă parte, 
am toată înțelegerea pen
tru problemele tinerilor 
și ajut pe toți cei ce au 
nevoie de ajutor.

La Combinatul siderur
gic Reșița l-am întrebat 
pe Inginerul Antonică 
Dijmărescu, șeful oțelă- 
riei, ce este nou și revo
luționar la Reșița. El 
mi-a răspuns : milioanele 
de tone de oțel. Prin ele 
acest vechi oraș muncito
resc a promovat nu nu
mai în rindul marilor 
producători de oțel din 
România, ci și de pe con
tinentul nostru. Acesta 
este un rezultat al efor
tului nostru colectiv și aș
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Zi de zi, în atenția organizațiilor de partid, a tuturor cadrelor din economie, 
indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
privind:
• Reducerea consumurilor de materii 

prime, materiale și combustibil
• Ieftinirea investițiilor
• înnoirea și modernizarea produselor

z

• Reducerea cheltuielilor de producție
• Creșterea productivității muncii
• Organizarea pe baze științifice a 

producției și a muncii

Cum răspunde industria extractivă exigențelor
economice ale acestui an
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—■ După cum este cunoscut, 
secretarul general al partidului 
a indicat să se realizeze in acest 
cincinal o cotitură in ce privește 
lărgirea bazei proprii de materii 
prime si combustibil si valori
ficarea lor cit mai rațională, 
cerind să se ia măsuri hotărite, 
energice in acest sens. Cum 'se 
încadrează prevederile planului 
pe 1977 al industriei extractive 
in contextul acestor sarcini 
majore ?

— Așa cum este cunoscut, datorită 
creșterii rapide a gradului de valo
rificare a materiilor prime pe plan 
mondial, ritmul de dezvoltare a in
dustriei extractive este mai lent de- 
cît al industriei prelucrătoare. în 
țara noastră, pentru a economisi 
combustibilii superiori și în scopul 
reducerii importurilor de combusti
bili, la o serie de produse miniere 
dezvoltarea producției în anul 1977
— ca de altfel în întregul cincinal
— va fi mai accelerată decît aceea 
pe ansamblul industriei. Astfel, față 
de creșterea medie de 10.5 la sută a 
producției pe ansamblul indus
triei, în anul acesta, producția de 
cărbune net va spori cu 23,4 la sută, 
cea a cărbunelui spălat pentru cocs 
cu 26,5 la sută, cea de lignit și căr
bune brun cu 30 la sută. Creșteri im
portante de producție sînt prevăzute 
și la mai multe produse nemetali
fere.

în sectorul hidrocarburilor, avînd 
în vedere situația actuală a rezerve
lor și preocupările de a utiliza cit 
mai rațional aceste resurse, ritmu
rile de dezvoltare a extracției sint

mai lente. în acest important sector 
eforturile principale sînt concentrate 
spre sporirea rezervelor de țiței și 
de gaze naturale, în principal prin 
înfăptuirea riguroasă a programelor 
speciale elaborate. Mă refer la pro
gramul de extindere a forajului de 
mare adîncime, la cel de perfecțio
nare a metodelor de recuperare a ți
țeiului din zăcăminte — cale deose
bit de eficientă de sporire a rezerve-

țle urmează să fie obținută în primul 
rînd din carierele mari cu mecanizare 
integrală din Oltenia, unde într-un 
singur an trebuie să intre în exploa
tare 3 astfel de cariere. Tot în sectorul 
cărbune, la carierele și 
lignit din Oltenia trebuie 
în mod ferm — așa 
indicat secretarul general 
lui — programul aprobat privind 
utilizarea mai bună a capacităților și

Convorbire cu ing. Bujor ALMĂȘAN, 
ministrul minelor, petrolului și geologiei

lor și a producției de țiței — și la 
programul de cercetare geologică a 
platformei continentale românești a 
Mării Negre, al cărei prim foraj a 
fost inaugurat de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la 17 septembrie 1976. ,

Sarcinile ce revin industriei ex
tractive în anul 1977 sînt deci 
foarte importante. Planul producției 
globale este superior cu aproape 1 mi
liard lei față de prevederile din pla
nul cincinal, spor posibil de realizat 
printr-o mobilizare mai intensă a 
resurselor de care dispunem.

Este evide,nt că eforturi cu totul 
deosebite vor fi depuse în sectorul 
cărbunelui, unde trebuie asigurat, 
intr-un singur an, un spor de produc
ție de peste 6 milioane tone cărbune 
net, cantitate de două ori mai mare 
decît întreaga producție de cărbune 
a întregii țări din anul 1938. Această 
creștere atit de însemnată de produc-

minele de 
să aplicăm 
cum ne-a 
al parti du-

dotarea cu utilaje suplimentare a 
fronturilor de lucru existente, pro
gram menit să ducă' la realizarea 
sarcinilor cincinalului.

în ramura metalelor neferoase, In 
anul 1977 începe construcția celui 
mai mare obiectiv al actualului cin
cinal al întregii industrii extractive : 
Complexul cuprifer Roșia-Poeni din 
județul Alba, al cărui proiect a fost 
examinat la fața locului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cară. Ia atin
gerea capacității finale, va asigura o 
creștere de 50 la sută a producției 
de cupru a României. Tot în acest an 
trebuie să imprimăm un ritm de 
lucru mult mai susținut pentru pu
nerea în exploatare a marelui ză- 
cămint de banatite cuprifere de la 
Moldova Nouă. în sectorul nemetali
ferelor vom lucra în așa fel incît, in 
anul viitor, să asigurăm cea dinții 
producție de sulf tehnic românesc, 
din zăcămîntul de la Călimani, iar

pentru metalele rare, anul 1977 înz 
seamnă începerea lucrărilor pentru 
introducerea în circuitul economic a 
două metale noi, titanul și zirconiul, 
prin valorificarea zăcămintelor alu
vionare de pe țărmul Mării Negre, 
de la Chituc, metale deosebit de so
licitate în economia modernă.

în activitatea geologică, pentru 
anul 1977 se asigură creșteri ale re
zervelor geologice și industriale la 
nivelurile prevăzute în planul cincinal 
la toate substanțele. Aplicarea stă
ruitoare, cu spirit de răspundere, a 
măsurilor preconizate în urma Con
sfătuirii de lucru cu cadrele din 
geologie, de la Comitetul Central al 
P.C.R. din luna iunie 1976, și a pre
țioaselor indicații ce au fost date cu 
acest prilej de secretarul general al 
partidului va permite ca în cin
cinal să se obțină rezerve peste pre
vederile inițiale.

— Exigențele formulate de 
conducerea partidului in ce pri
vește creșterea eficientei eco
nomice in acest an sint deose
bit de mari. Ce sarcini revin, 
în acest sens, unităților din in
dustria extractivă, ce se va în
treprinde pentru lichidarea nea
junsurilor care mai persistă, In 
ce direcții se va acționa cu 
precădere ?

— Desigur, și în industria extrac
tivă exigențele creșterii eficienței 
economice sînt aceleași ca in cele
lalte ramuri industriale : o producti
vitate a muncii tot mai înaltă, re-
(Continuare în pag. a V-a)
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iFAPTULi
DIVERS

i Grădina...
| florilor I
I de mină

Pragul casei cu nr. 32 de pe | 
• strada Valea Roșie din Baia

Mare este trecut de tot mai . 
i multi turiști, dar și de cercetă

tori științifici care vin să ad
mire sau să studieze bogata și 
originala colecție de flori de • 
mină a pensionarului Alexandru , 

ISiito, fost tehnician miner. O
colecție realizată cu migală, I 
timp de 34 de ani. Este rezulta- j 
tul unei pasiuni cultivate cu dra- * 
goste, dar și cu știință, fără sco- 

■ puri mercantile. Cineva i-a ofe- 
I rit odată un autoturism pentru I 

una din cele 2 000 de frumuseți.
Răspunsul: „Să nu-mi mai treci I 
pragul"... în schimb, Al. Stith

I
a donat multe exemplare din I 
colecția sa Muzeului județean, | 
Centralei minereurilor și meta- j 
lurgiei neferoase, precum și I 
Grupului școlar minier Baia

I
Mare.

Plăcuta
I insomnie

De necaz, in noaptea aceea, I 
E.C. din Cluj-Napoca nu putea

I ir,chide ochii. Călătorind cu au- | 
tobuzul, cu brațele pline de pa
chete, și mergînd apoi pe jos | 
pînă acasă, iși pierduse — unde, I 
nu se știe *— poșeta cu actele și

Io frumoasă sumă de bani. Dar I 
iată că in miez de noapte sună

I cineva la ușa apartamentului.
Cind a deschis ușa, in pragul | 

ei stătea un necunoscut, care
■ tinea in mină poșeta pierdută. | 

Era Szatmari Bela, șoferul au
tobuzului. Nu-l răbdase inima și

I imediat cum a ieșit din schimb | 
a dat . fuga să ducă sacoșa la do-

Imiciliul păgubașei. ■
E.C. n-a închis ochit pînă di

mineața. De unde se vede că 
nu numai necazurile, cl si bucu- I 
riile provoacă insomnii.

| Mina stingă | 
i era de vină... .

Nu se știa din ce motive, 
Vartolomeu Varga din satul Pe- | 
leș (Satu Mare) începuse să facă

I
 mătănii pe la toate bisericile ■ 

din județ. Numai că, de la o 
vreme, s-a observat că, după ce 
iși termina rugăciunea, dispărea | 
cite un obiect. Unii s-au gîndlt

I
că Vartolomeu s-a apucat de ; 
„minuni", alții că i-ar cam fi 
crescut mina stingă. Luat la 
„bani mărunți", V. V. a decla- | 
rat că regretă că a pus mina. I 
Cit de sinceră i-a fost căința a

i
 dovedit-o chiar în timpul cer- I 

cetărilor, cind a comis o spar
gere Ia un magazin de dulciuri.

Zadarnic însă — fiindcă deZ- | 
nodămintul tot îi va fi amar.Rapid, dar | 
nici chiar așa ,

Mihai Drăghici din Galați, I 
cartierul Țiglina III, strada Le
bedei nr. 3, apartament 68, a 
fost martor, împreună cu mulți ■ 
alți cetățeni, la o neplăcută in- I 
timplare petrecută în gara de | 
călători a Galațiului, in seara de | 
4 ianuarie a.c. „Am mers la 
gară să-mi conduc fiica, studen- | 
tă la București. Spre surprin
derea mea și a celorlalți călă- I 
tori prezenți acolo, rapidul de I 
București, care se formează la
Galati și pleacă la 19.03, a tras 
la peron cu numai două minute 
înainte de plecare, adică la 
19,01. S-a stirnit o îmbulzeală 
de nedescris. Unii dintre cei 
care au făcut imprudenta să 
urce in vagoane pentru a-șt 
conduce rudele sau prietenii 
n-au mai reușit să coboare și 
au făcut, vrtnd-nevrind. o călă
torie spre București. Au existat 
insă și cazuri mai grave : Eli- 
sabeta Stoicovici, femeie in ulr- 
stă de 54 de ani, a căzut de pe 
scară incercind să coboare din 
trenul ce se pusese in mișcare. 
Ea a fost transportată de ur
gență la spital, avind leziuni la 
cap și picioare. Față de aseme
nea act iresponsabil, așteptăm 
un răspuns... rapid din partea 
conducerii Regionalei de căi fe
rate Galați.

Și?
La această rubrică a apă

rut o notă în care se cri
tica faptul că în pungile 
de plastic se află mai pu
țin lapte decît în sticle. Iată ce 
ne răspunde întreprinderea de 
industrializare a laptelui Bucu
rești : „Conducerea între
prinderii a analizat cauzele ce 
puteau (!) determina apariția 
deficiențelor semnalate, consta- 
tind că lipsa la gramaj în pun
gile cu lapte este cu totul în- 
tîmplătoare, survenind numai 
în momentul evacuării tancului 
tampon, cind, viteza de curgere 
și presiunea lichidului fiind 
scăzute, pompele includ mai 
mult aer decît este necesar în 
ambalaj. Desigur că C.T.C.-ul 
fabricii are obligația să exer
cite un control sever și în mo
mentul evacuării tancului, pen
tru a preîntîmpina asemenea 
accidente".

Și o să exercite C.T.C.-ul 
ceea ce spuneți că trebuie să 
exercite ?

Rubricâ realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților

L „Scînteli" J

SOLUTIONAREA SCRISORILOR 
OAMENILOR MUNCII

• ATENȚIE COTIDIANĂ • RESPONSABILITATE • EVIDENȚĂ CLARĂ

IMAGINI DE LA RECENSfiMlNTIIL
LTJ populației si al locuințelor

Recent, am urmărit în județul Ba
cău ce s-a întreprins pentru trans
punerea în viață a măsurilor stabi
lite prin Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la îmbunătățirea activită
ții de rezolvare a sesizărilor, pro
punerilor și solicitărilor oamenilor 
muncii, adoptată în luna iulie 1976, 
insistînd, îndeosebi, asupra modului 
în care cadrele de conducere se 
preocupă de soluționarea sugestiilor 
și sesizărilor oamenilor muncii.

— Hotărîrea Comitetului Central al 
P.C.R. — sublinia tovarășul Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. — prevede 
ca întreaga activitate de examinare 
și rezolvare a scrisorilor să se desfă
șoare sub directa conducere a organe
lor și organizațiilor de partid. în lu
mina acestor prevederi, am unificat 
compartimentele care se ocupă de 
sesizări și t audiențe de la con
siliile populare și comitetele jude
țean, municipal și orășenești de 
partid, am luat diverse măsuri 
de natură să sporească răspun
derea partinică față de proble
mele semnalate de cetățeni. Pe 
această linie, acționăm cu mai multă 
exigentă în vederea cunoașterii efec
tive de către cadrele de conducere a 
conținutului scrisorilor, analizării lor 
temeinice la fața locului și adoptării 
unor soluții corespunzătoare pentru 
fiecare caz în parte. De asemenea, ne 
preocupăm permanent de întărirea 
controlului de partid în acest im
portant sector de activitate, pentru 
Că scrisorile, indiferent cui sînt re
partizate spre soluționare, să fie tra
tate cu deplină responsabilitate.

După cum am putut constata pe 
parcursul investigațiilor noastre, în 
multe unități de pe raza județului, 
preocupările comitetului județean de 
partid, modul exigent în care acțio
nează au condus la îmbunătățirea 
muncii cu scrisorile, au determinat 
ca la majoritatea organelor de partid 
și de stat să se acorde o mai mare 
atenție problemelor cuprinse în scri
sori. O experiență pozitivă pe linia 
întăririi răspunderii față de modul 
de soluționare a scrisorilor am în- 
tîlnit la Comitetul municipalControlul obștesc despre... controlul obștesc

Opinii de
în pregătirea consfătuirii pe țară 

privind controlul obștesc, ziarul nos
tru publică în continuare opinii și 
propuneri primite de la cititori pri
vind îmbunătățirea activității din a- 
cest domeniu, inclusiv a legislației 
în vigoare. Așteptăm, de aceea, noi 
corespondențe de la membrii echipe
lor cetățenești, de la reprezentanți 
ai unităților controlate, de la toți cei 
care participă la activitatea de con
trol obștesc.

• Ștefan Romanov, angajat la 
Trustul de construcții și îmbunătă
țiri funciare nr. 2 Constanța : „Sus
țin propunerea făcută în „Scînteia" 
din 26 noiembrie 1976 de ing. Paul 
Sterian, de la „Electroaparataj" 
București, de a se face periodic 10- 
tația echipelor pe unități. De ase
menea, ar fi bine ca în lege să se 
prevadă termenul pînă la care con
ducerile de unități sînt obligate să 
răspundă la sugestiile și propunerile 
echipelor".

• Cristache Sălcianu, pensionar, 
comuna Grojdibodu, jud. Olt : „Efi
cienta controlului obștesc ar putea 
spori dacă s-ar organiza la nivelul 
fiecărei localități — sub egida Fron
tului Unității Socialiste — acțiuni 
periodice de control prin antrenarea 
simultană a mai multor echipe pe 
anumite domenii de activitate : co
merț, servicii, sănătate etc."

• Alexandru Haiti, responsabil de 
echipă în satul Stăncești, jud. Pra
hova : „O serie de echipe nu-și pot 
desfășura activitatea în condiții co
respunzătoare, întrucît o parte din 
membrii lor nu răspund solicitărilor 
de a merge pe teren. Este necesar, 
de aceea, ca acei membri ce nu-șb 
fac în mod repetat datoria, să fie re
vocați înainte de a le expira man
datul".
• Vasile Cristescu, activist ob

ștesc la Consiliul județean al sindi-
Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

Preocupări pentru sporirea eficienței 
asistenței medicale

In ultimul timp, instituțiile și ser
viciile specializate în medicina mun
cii din municipiul și județul Arad 
au acordat și acordă o atenție deo
sebită controlului medical periodic 
obligatoriu, considerat obiectiv prio
ritar între cele care vizează întări
rea sănătății oamenilor, prevenirea 
și combaterea îmbolnăvirilor.

— Pentru a spori eficiența contro
lului medical obligatoriu — ne spu
ne tovarășul Florin Bănescu, medic 
principal de specialitate în medicina 
muncii la Centrul județean sanitaro- 
antiepidemic Arad — s-a urmărit, 
mai intii, ca medicii din întreprin
deri să devină, dacă pot spune 
așa, adevărați „consilieri în pro
bleme de sănătate" pe lingă condu
cerile întreprinderilor. Realizarea 
acestei cerințe a presupus, pe de o 
parte, necesitatea ca medicii respec
tivi să cunoască foarte bine între
prinderea. atit procesul tehnologic, 
cit și oamenii implicați în acest 
proces.

Sub directa coordonare a Centru
lui sanitaro-antiepidemic, principala 
atenție a tuturor factorilor cu răs
punderi în efectuarea controlului 
medical a fost îndreptată. în spe
cial. spre unitățile cu noxe, fără a 
fi neglijate nici celelalte sectoare. 
Apoi, după apariția ordinului nr. 
190 din 1975 al Ministerului Sănătă
ții, organele de specialitate au con
siderat necesară — tocmai în ideea 
sporirii eficientei controlului me
dical — includerea în nomenclatorul 
de investigații medicale și a unor 
determinări efectuate cu sprijinul 
laboratorului de toxicologie. In felul 
acesta, s-au creat condiții pentru o 
cît mai bună corelare a datelor refe
ritoare la relația : om-mediu d» 
muncă. în acest an, bunăoară, au 

Gheorghe Gheorghiu-Dej al P.C.R. 
Aici, pe lingă analizarea periodică a 
acestei activități — fie în secreta
riat, fie în biroul comitetului — și 
informarea sistematică reciprocă a 
cadrelor de conducere, cu prilejul 
ședințelor operative, în legătură cu 
problematica scrisorilor, s-a instituit 
procedeul confruntării răspunsurilor, 
întocmite de conducerile unităților 
de pe raza municipiului la diverse 
sesizări, cu realitatea de pe teren. în 
acest fel, se verifică dacă problemele 
au fost clarificate pînă la capăt și 
dacă măsurile adoptate sînt cele mai 
potrivite pentru fiecare caz în parte. 
De asemenea, practica încetățenită 
la majoritatea organelor de partid și 
de stat de pe raza județului de a

însemnări 
din județul Bacău

analiza la fața locului, în adunări 
generale, în colectivele de muncă, pe 
sate, sesizările cu conținut important 
și-a dovedit din plin eficienta, antre- 
nînd opinia de masă în combaterea 
manifestărilor ce contravin discipli
nei de partid și de stat, obligațiilor 
profesionale, normelor de conviețuire 
în familie și societate.

Toate acestea au făcut, să creas
că încrederea cetățenilor în or
ganele de partid și de stat cărora 
li se adresează în cele mal diverse 
cazuri. Bunăoară, în urma verificării 
și rezolvării unor sesizări ale cetă
țenilor s-au luat măsuri pentru o 
mai judicioasă repartizare a mărfu
rilor in rețeaua comercială șl mal 
buna aprovizionare a localităților 
(comunele Colonești, Ștefan cel Mare, 
Lipova, orașul Comănești etc.) ; pen
tru îmbunătățirea activității cultu
ral-educative în comunele Berzunți, 
Poduri, precum și a transportului in 
comun pe diferite trasee ale I.T.A. ; 
s-a intervenit pentru înlăturarea 
neajunsurilor din activitatea unor 
cooperative agricole de producție (de 
pildă, la C.A.P. Oniscani, comuna Fi- 
lipești, datorită neregulilor și abuzu
rilor comise, M. Baciu a fost destituit

la cititori
catelor Dîmbovița : „Acei controlori 
obștești care, în decurs de 3 luni, nu 
au mers — din motive neîntemeiate
— pe teren să fie revocați. De ase
menea, pentru activizarea echipelor, 
propun să crească numărul contro
lorilor obștești aleși din rîndul pen
sionarilor și al gospodinelor care — 
Se știe — au mai mult timp liber".

• Nicu Sbuchea, responsabilul e- 
chipei de control obștesc nr. 5, Ha
țeg, bl. P 30; ap. 17, jud. Hunedoara : 
„Pentru o mai bună eficiență a con
trolului obștesc, propun rotirea echi
pelor pe unități, la perioade mai 
scurte de timp, eventual la 3 sau 6 
luni, și nu la 1—2 ani cum se pro
cedează în prezent. De asemenea, 
să se permanentizeze procedeul orga
nizării — sub egida consiliilor lo
cale ale Frontului Unității Socialiste
— a consfătuirilor privind controlul 
obștesc, la care să participe atit re
prezentanții echipelor, cit și repre
zentanți ai unităților controlate. 
Pentru popularizarea cit mai largă 
a constatărilor făcute de echipe, să 
se folosească gazetele de perete din 
întreprinderile și instituțiile contro
late, gazetele de stradă, panourile 
de afișaj din centrele localități
lor etc.".

• Teofil Gherasim, muncitor la 
exploatarea minieră Lupeni, jud. 
Hunedoara : „întrucît cu ocazia con
troalelor se întîmplă să constatăm 
că la unitățile ce ne sînt repartizate 
nu se găsesc anumite produse, 
iar la alte unități aceleași produse 
să prisosească, ar trebui ca echipele 
să aibă posibilitatea de a se întîlni 
periodic — în mod organizat — cu 
factorii de răspundere de la între
prinderile controlate pentru a dez
bate acele probleme care necesită o 
rezolvare la nivelul conducerilor de 
întreprinderi".

fost planificați pentru controlul me
dical obligatoriu mii de angajați, 
cea mai mare parte dintre ei lu- 
crînd la întreprinderile de vagoane, 
de strunguri, textilă, combinatul de 
prelucrare a lemnului, fabrica de 
confecții și altele. La întreprinderea 
de strunguri, spre exemplu. în urma 
controlului medical, efectuat pe baza 
unei planificări riguros respectate, 
s-au depistat Ci te va cazuri cu dife
rite afecțiuni — ce-i drept, nepro-

în întreprinderi 
arădene

fesionale. E vorba de ulcere, gastro- 
duodenite, bronșite. în urma contro
lului, personalul medical a găsit în
țelegerea cuvenită la conducerea în
treprinderii, fapt care a dus la lua
rea unor măsuri imediate : dispensa- 
rizarea bolnavilor respectivi, schim
barea locului de muncă pentru unii 
dintre ei. prescrierea de tratamente 
balneare. în același timp, conducerea 
întreprinderii a stabilit și alte măsuri 
privind îmbunătățirea sistemelor de 
ventilație și revizuirea instalațiilor 
de captare a noxelor. în vederea bu
nei lor funcționări.

Paralel cu aceste acțiuni, în unită
țile industriei arădene se acordă 
atenție deosebită eliminării unor 
noxe. Astfel, dacă în cursul anului 
1974 în județul Arad se înregis
traseră 90 de cazuri de îmbolnăviri 
profesionale. dintre care cea mai 
mare parte la fabrica de spirt și 
drojdie. în 1975 la fabrica amintită 
nu s-a mai înregistrat nici un ast
fel de caz. Cum se explică acest lu

din funcția de inginer-șef) ; pe baza 
sugestiilor cetățenilor, conducerea 
întreprinderii județene de gospodă
rie comunală și locativă a hotărît să 
înființeze un dispecerat unic, dotat 
corespunzător, pentru asigurarea in
tervențiilor operative în caz de 
defecțiuni la instalațiile de apă, În
călzire, canalizare, ascensoare ; tot 
la această întreprindere, pentru a 
răspunde cu mai multă promptitu
dine la solicitările cetățenilor. înce- 
pînd din acest an, va funcționa un 
lot special de reparații, care va efec
tua lucrări numai pentru populație.

Dar nu peste tot există aceeași re
ceptivitate față de sugestiile și cri- 
ticile exprimate în scrisori, față de 
cererile cetățenilor, nu peste tot se a- 
cordă atenția cuvenită problemelor 
semnalate. La cooperativa agricolă de 
producție Filipești și la școala coordo
natoare din aceeași comună nu se 
ține o evidență corespunzătoare a 
scrisorilor și cererilor cetățenilor și 
nu se poate urmări modul de soluțio
nare a propunerilor și sesizărilor 
formulate. La secția administrare și 
reparații fond locativ din cadrul 
I.J.G.C.L., de asemenea, nu se ur
mărește permanent ce se întîmplă cu 
scrisorile primite. Din această cauză, 
multe sesizări rămin prin sertare 
săptămini în șir, fiind rezolvate cu 
întîrziere. Sesizarea unui petiționar, 
loan Călin, din Slănic Moldova, de 
pildă, la data investigațiilor noastre 
stătea nerezolvată de aproape o 
lună, deoarece lucrătorul că
ruia i se repartizase... primise între 
timp alte sarcini. Pentru înlăturarea 
unor asemenea neajunsuri este ne
cesar să se întărească controlul din 
partea conducerilor de unități asupra 
modulul în care fiecare lucrător iși 
îndeplinește obligațiile de serviciu 
legate de rezolvarea sesizărilor, pro
punerilor și cererilor oamenilor mun
cii. Totodată, un control mai riguros 
asupra acestei activități trebuie exer
citat și de către organele și organi
zațiile de partid din fiecare unitate.

Desigur, nu trebuie să uităm că 
prin recenta hotărîre a C.C. al 
P.C.R, s-a prevăzut ca pe lingă comi
tetele sau birourile organizațiilor de 
partid din toate întreprinderile și 
instituțiile să se organizeze comisii 
speciale de oameni ai muncii care să 
analizeze săptămînal scrisorile, pro
punerile și sugestiile care se fac, să 
urmărească modul cum sînt soluțio
nate, să discute concret cu oamenii 
și să-i informeze asupra felului cum 
au fost rezolvate cererile, criticile 
și sugestiile pe care le-au făcut. Tre
buie să spunem însă că in această 
direcție nu s-a făcut prea mult, deși 
hotărîrea avea aplicabilitate imediată. 
Ce-i drept, în municipiul Bacău, pe 
lingă toate comitetele de partid din 
întreprinderi, precum și in unele uni
tăți din alte localități s-au constituit 
asemenea comisii, dar lucrurile au 
rămas in acest stadiu. Este nece
sar ca ele să fie de urgență activi
zate, să acționeze efectiv, potrivit 
scopului pentru care au fost create.

Gheorghe PIRVAN

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 autotu
risme „Dacia 1300“ și „Skoda 
S 100", excursii in Uniunea So
vietică, Republica Democrată 
Germană, Italia și Grecia, pre
cum și ciștiguri în bani de va
loare fixă și variabilă. Afluența 
de participanți din agențiile Lo- 
to-Pronosport anticipează un 
mare succes al tragerii, ceea ce 
înseamnă că se vor acorda foar
te multe cîștiguri. Pe lingă a- 
ceste cîștiguri, participanților 
li se oferă și premii suplimen
tare din FOND SPECIAL, acesta 
fiind un punct de atracție al 
tragerii. La cele 3 faze se exe
cută 10 extrageri insumind in 
total 50 de numere ciștigătoare. 
Reamintim participanților că be
neficiază și de un alt avantaj, 
acela de a ciștiga și cu NUMAI 
3 NUMERE. Participarea se face 
pe bilete de 6 și 15 lei, dar nu
mai Variantele de 15 lei parti
cipă la toate cele 10 extrageri. 
Omologarea cîștigurilor are loc 
miercuri, 19 ianuarie 1977.

cru ? Imediat după depistarea pri
melor cazuri, s-a trecut la organi
zarea unei acțiuni speciale, la care 
au fost antrenați medici specialiști, 
dermatologi, specialiști din cadrul 
Centrului sanitaro-antiepidemic. lu
crători din domeniul protecției mun
cii. Cu concursul conducerii unității, 
acțiunea s-a soldat cu bune rezultate 
șl în ce privește eliminarea noxelor, 
s-a îmbunătățit procesul tehnologic, 
s-au asigurat in totalitate echipa
mentul de protecție, precum și cele
lalte materiale igienico-sanitare pro
tectoare pentru muncitori.

— Eficienta controlului medical 
obligatoriu — ne spunea interlocu
torul nostru, dr. Florin Bănescu — 
depinde nu numai de noi, persona
lul medical, ci și de receptivitatea 
conducerilor de întreprinderi, de mă
surile pe care acestea le iau pentru 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă, a proceselor de producție. 
Aș remarca în acest sens conduce
rile întreprinderilor de vagoane 
și de strunguri, precum și a com
binatului de prelucrare a lemnu
lui, care au luat măsuri pentru orga
nizarea, pe principii ergonomice, a 
unor spații de producție, imbunătățin- 
du-se simțitor condițiile de muncă 
ale oamenilor. Demn de subliniat 
este și faptul că procentajul depăși
rilor concentrației de noxe minime 
admise a scăzut pe ansamblul uni
tăților industriale arădene. Este cert 
că atunci cind controlul medical 
periodic se execută corect și cind se 
urmărește cu perseverență modul de 
realizare a măsurilor stabilite în ve
derea creșterii eficienței lui. rezul
tatele nu pot să nu se facă simțite.

Constantin SIM1ON 
corespondentul „Scînteli''

La timp, complet, exact I
După trei zile de la începerea recensâmîntului 

populației șl al locuințelor lese tot mal pregnant în 
evidență interesul manifestat de populație față de 
succesul acestei importante acțiuni politice, de Inte
res național. Este evidentă, de asemenea, străduința 
comună a recenzorilor și a cetățenilor de a efectua 
lucrările de recenzare in timpul stabilit șl, totodată, 
de a asigura maximă corectitudine tuturor înregistră
rilor, prin răspunsuri complete si exacte.

Gri|a pentru calitatea desdvirșltă a înregistrărilor 
trebuie să stea, în mod firesc, și pe mal departe, în 
atenția fiecărui recenzor și a fiecărui cetățean.

Așa cum rezultă din datele Comisiei centrale pen

tru recensămîntul populației șl al locuințelor, față de 
cifrele preliminate pentru primele două zile ale recea- 
sămîntului, în țară, în acest interval, ritmul înregistră
rilor a fost de :

— 33,5% la populație ;
— 33,5% la locuințe ;
— 34,9% la clădiri.
După cum era de așteptat, în a doua zi a recen

sâmîntului ritmul mediu al înregistrărilor — față de 
prima zi — a fost superior. Dacă, spre exemplu, la 
populație în ziua de 5 ianuarie acesta a fost de 
15,5%, în ziua următoare a crescut pînă la 18,5%.

Galați. A sosit recenzorul în casa familiei mecanicului de locomotivă 
Mihai Grigorovcuța, de la Combinatul siderurgic

Cum sînt sprijiniți recenzorii
în sectorul 4 al Capitalei

Ce măsuri au luat în aceste zile 
organele locale de partid și de stat 
pentru ca recensămîntul populației 
și al locuințelor să se desfășoare în 
cele mai bune condiții pentru a se 
asigura atit finalizarea acțiunii în 
termenul stabilit, cît și înregistrarea 
completă și exactă a tuturor date
lor ?

Cu alte cuvinte, operativitate și 
calitate deopotrivă. De această dată, 
interlocutorul nostru este tovarășul 
Fota Bitoleanu, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al consiliului 
popular al sectorului 4 din Capitală •

— Sectorul nostru cuprinde 21 de 
circumscripții de recensămint îm
părțite în 1 283 de sectoare, iar nu
mărul recenzorilor — împreună cu 
recenzorii de rezervă — este mai 
mare de 2 000. Am dat aceste cifre 
doar pentru a ilustra amploarea ac
țiunii. Despre importanța pe care i-o 
acordăm vorbesc de la sine minu
țiozitatea și temeinicia pregătirilor, 
cît și măsurile luate acum, cind re
censămîntul se află în plină desfă
șurare.

Avem un corp de recenzor! bine 
pregătiți, bine instruiți. Este la fel 
de adevărat că, datorită campaniei 
susținute de presă, și cetățenii sînt 
pregătiți să dea recenzorilor toate 
răspunsurile la întrebările formu
late. Cu toate acestea, experiența 
primelor două zile ale recensămân
tului a demonstrat că este necesar 
ca recenzorilor șefi .și responsabililor 
de circumscripții să le facem și in
struiri, aș putea să le spun, operative. 
Am stabilit ca periodicitatea acestora 
să fie de două zile. Cu aceste ocazii 
le aducem la cunoștință toate ele
mentele noi sesizate de recenzori in 
teren, ca și observațiile organelor de 
statistică sau ale membrilor comisii
lor de recensămint municipale și de 
sector, care asigură, zilnic, controlul 
operativ al desfășurării recensămîn- 
tului. De asemenea, pentru ca toate 
înregistrările, fără excepție, să fie 
absolut corecte, fiecare responsabil 
de circumscripție — care de regulă

In 1977—un salt calitativ in activitatea cooperativelor agricole

bune și
A trecut aproape un an de cind, 

în adunarea generală prilejuită de 
încheierea bilanțului pe anul 1975, 
membrii cooperativei agricole din 
Coteana, județul Olt, au analizat 
munca desfășurată de consiliul de 
Conducere și au stabilit măsuri or
ganizatorice menite să ducă la îmbu
nătățirea activității. Unii membri al 
consiliului de conducere și, in primul 
rind. Vlaicu George, fostul președinte 
al cooperativei agricole, au fost criti
cați cu asprime pentru lipsurile de 
care au dat dovadă in organizarea 
muncii, pentru unele abuzuri săvirși- 
te. Neajunsurile din activitatea consi
liului de conducere al cooperativei a- 
gricole din Coteana au constituit o- 
biectul unor analize întreprinse de 
organele județene de partid și de stat. 
Adunarea generală, luîndu-le în dis
cuție, a apreciat că rezultatele eco
nomice necorespunzătoare, cu mult 
sub posibilități, s-au datorat slabei 
activități a consiliului de conducere 
și, in principal, atitudinii președinte
lui, preocupat în primul rind de 
prosperitatea propriei gospodării și 
nu de interesele cooperativei agricole 
pe care o conducea. De aceea, în 
adunarea generală respectivă, coo
peratorii nu au mai acordat gi
rul lor unor membri ai consi
liului de conducere. Funcția de 
președinte a fost încredințată to
varășului Marin Croitoru. un bun 
gospodar, respectat de locuitorii co
munei. Este deci momentul să ve
dem ce rezultate au avut măsurile 
luate de cooperatori, cu sprijinul or
ganelor județene de partid și de stat, 
în vederea imbunătățirii activității 
economice a cooperativei.

De la început trebuie arătat că. in 
1976, în ciuda condițiilor climatice 
nefavorabile — din aprilie pînă în 
august nu a plouat aproape deloc — 
au fost obținute recolte bune, mult 
mai mari decît în anii precedenți 
Astfel, la grîu s-au realizat în me
die la hectar 3 000 kg — CU 300 
kg mai mult decît în anul prece
dent ; 4 550 kg porumb — cu peste 

■1 000 kg mai mult decît în 1975 ; 22 000 
kg sfeclă de zahăr — cu aproape 14 000 

sînt cadre didactice — să fie ajutat 
de către doi specialiști. De regulă 
economiști sau statisticieni. Totodată, 
am asigurat permanența — de la 8 
dimineața pînă la 10 seara — a unui 
cadru de specialitate la fiecare cir
cumscripție de recensămint. Totoda
tă, membrii secretariatului comite
tului de partid al sectorului, ai co
mitetului executiv al consiliului 
popular și ai comisiei de recensă
mânt asigură zilnic, în teren, îndru
marea și controlul desfășurării recen- 
sămîntuliii în zonele care le-au fost 
repartizate, Pînă acum putem apre
cia că în sectorul nostru lucrările 
recensâmîntului se desfășoară în con
diții bune — atit din punct de ve
dere al ritmului, cît și al calității în
registrărilor. în primele două zile au 
fost recenzate aproximativ 96 000 de 
persoane, circa 33 000 de locuințe și 
peste 5 600 de clădiri, ceea ce repre
zintă față de situația preliminată : 
28 la sută la populație, 30 la sută la 
locuințe și 33 la sută la clădiri.

recenzorului Viorel Toma

kg mai mult decît în 1975. Au sporit 
simțitor recoltele medii la hectar și 
la alte culturi : legume, plante medi
cinale etc. S-a îmbunătățit munca și 
în sectorul zootehnic, care a ajuns la 
480 vaci și juninci. S-a obținut, în 
medie de la fiecare vacă, o producție 
de lapte cu 500 1 mai mare decît în 
anul precedent. In toamna care a 
trecut au fost puse baze temeinice 
producției anului 1977, s-a acționat

La Coteana-Olt, 
rezultatele 

unei rodnice 
adunări generale

pentru dezvoltarea în perspectivă a 
cooperativei agricole de producție.

Rezultatele obținute în 1976 în spo
rirea producției și creșterea venitu
rilor se datoresc bunei organizări a 
muncii, respectării tehnologiilor fie
cărei culturi. Grigore Tabacu. ingi- 
ner-șef al cooperativei, aprecia, pe 
bună dreptate, că în. condițiile de se
cetă excesivă din 1976 eforturile de
puse de cooperatori pentru a îngriji 
la timp culturile și a menține apa 
în sol au dus Ia creșterea recoltelor. 
La un moment dat, unii specialiști 
din cadrul organelor agricole județe
ne. avind în vedere seceta pronun
țată, apreciaseră că plantele nu vor 
putea fi salvate decît printr-o „mi
nune". Dar „minunea" nu a fost alta 
decît perseverenta și hărnicia oame
nilor. a consiliului de conducere, care 
au hotărît să continue cu intensitate 
lucrările de întreținere a culturilor. 
Și s-a procedat bine. Prin august au 
început să cadă primele picături de 
ploaie. Porumbul, alte culturi prăsi
toare s-au înviorat și au început să 
vegeteze normal. Strădania coopera

Microinterviuri
— Cite din cele 51 de persoane pe 

care le-ați recenzat astăzi (6 ianua
rie) v-au cerut să prezentați legiti
mația de recenzor I

— Pe mine, cetățenii din sectorul 
meu — ne spune recenzoarea Corne
lia Filimon — mă cunosc de la vi
zitele preliminare. Și, sinceră să fiu, 
îmi face plăcere că mă primesc în 
casă ca pe o veche cunoscută. Cu 
toate acestea n-am uitat că datoria 
mea este oricum să mă legitimez. 
Așa cum de altfel prevede legea. 
Nu-i mai puțin adevărat că la fel 
de legală este șl obligația cetățeanu
lui de a-i cere recenzorului legiti
mația care îi atestă această calitate.

★

— Ce aveți de spus despre punc
tualitate ?

— Este o condiție esențială a succe
sului oricărei acțiuni — ne spune 
profesoara Mina Boroncea, de astă- 
dată în calitate de recenzor-șef. Șl
cu atît mai mult a recensământului. 
Mă refer cind spun acest lucru atît 
la punctualitatea recenzorului, cît și 
la punctualitatea cetățeanului.

Sînt puține cazurile cind fie recen
zorii, fie cetățenii nu au fost punc
tuali. Puține, dar nu de neluat în 
seamă. Pentru că, să nu uităm, punc
tualitatea, mai ales într-o asemenea 
acțiune, condiționează însăși calita
tea. Timpul este măsurat, nu trebuie 
Irosit, pentru a ne putea face dato
ria în mod temeinic, pentru a pu
tea înregistra complet și exact toate 
datele.

Familia tînărulul 
bucureștean loan 
Letia răspunde la

proiectant 
Alexandru 
Întrebările

torilor din Coteana s-a concretizat în 
recolte bune la toate culturile. Pro
ducția globală a cooperativei a spo
rit la 17 milioane lei.

Cooperatorii s-au convins încă o 
dată că depinde numai de ei, de 
munca ș; dirzenia lor de a învinge 
orice obstacol. De aceea. în această 
perioadă de frig ei lucrează din zori 
și pînă in noapte la strînsul coceni
lor, fertilizează terenurile. Din toam
nă, ei au pus baze temeinice pentru 
producția anului 1977. Griul, orzul și 
plantele furajere au fost însămințate 
în condiții bune, intr-un sol bine 
pregătit. Culturile au răsărit in tota
litate și s-au dezvoltat în condiții 
normale.

în aceste zile, concomitent cu lu
crările din cîmp, se întocmesc și se 
repartizează cifrele de plan pentru 
anul viitor. Cooperatorii iși propun 
să realizeze producții corespunzătoare 
condițiilor bune de care dispune coo
perativa, bazei tehnico-materiale în 
continuă creștere. în planul de pro
ducție s-a prevăzut să se realizeze, 
în medie la hectar, cite 4 300 kg grîu 
pe cele 720 ha semănate. 5 700 kg po
rumb, 3 600 kg orz, 2 100 kg floarea- 
soarelui, 27 000 kg sfeclă "de zahăr. 
De Ia cele 480 vaci urmează să se 
obțină o producție de 1 700 litri lap
te, în medie, de la fiecare vacă fu
rajată. Valoarea producției globale 
va fi de 26 milioane lei.

Membrii _ cooperativei agricole din 
Coteana sînt hotărîți să munceas
că in așa fel ca cele stabilite in pla
nul de producție să fie realizate în
tocmai. Din experiența și practica de 
pină acum și îndeosebi din cea a a- 
nului 1976, ei au ajuns la concluzia că 
efectele negative ale condițiilor cli
matice pot fi învinse. Și aceasta de
pinde de ei, de munca lor unită șl 
bine condusă. Iată de ce ei și-au ma
nifestat hotărirea de a face totul ca 
și in 1977 să realizeze producții bune 
la toate culturile. în toate sectoarele 
de activitate, astfel Incit să se înre
gistreze un salt calitativ în activitatea 
cooperativei.

Florea CEAUȘESCU
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Să muncim ca adevărafi producători,
să gospodărim ca adevărafi proprietari

„Membrii partidului, membrii Uniunii Tineretului Comunist, 
toți oamenii muncii trebuie să manifeste cea mai mare grijă și răs
pundere pentru dezvoltarea continuă și apărarea proprietății so
cialiste, de stat și cooperatiste, a avuției noastre naționale - baza 
ridicării bunăstării întregului popor. Ei trebuie să acționeze pen
tru gospodărirea cît mai eficientă a mijloacelor și resurselor so
cietății, să lupte împotriva risipei de orice fel, a neglijenței în păs
trarea și administrarea bunurilor publice, a tuturor manifestărilor 
de irosire a avutului obștesc".

(Din Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste)

O abatere de la plan 
sancționată... cu felicitări
La Rîmnicu Sărat — județul Buzău 

— se află singura unitate din țară 
care produce „klingherit". Sau, cum 
apare el sub marca fabricii : „mar- 
sit". Este vorba despre întreprinde
rea de garnituri de frînă și etanșare. 
în trei ani, de cînd funcționează 
această unitate, ea a urcat treptele a- 
firmării cu hotărîre. Se poate spune 
că lupta colectivului de aici pen
tru a pune în valoare, din plin, 
propriile resurse, se duce cu respon
sabilitate, cu dirzenie, după cum vom 
vedea. Unul din argumentele ce ne 
stau la îndemînă : după ce și-a în
deplinit cu o jumătate de lună mal 
devreme sarcinile de producție pe 
anul trecut, colectivul de aici s-a 
apucat temeinic de lucru „în contul 
anului viitor". Această mobilizare de 
energii își are și o explicație aparte. 
Aflăm de la ing. Ilie Dorobanțu, di
rectorul întreprinderii: „Cînd s-au 
făcut contractările pentru anul 1977, 
beneficiarii au solicitat un volum 
mare de produse. Dar asta încă nu 
spune nimic, dacă nu adaug că ce
rerea depășea posibilitățile fabricii. 
S-ar fi putut justifica : capacitatea 
noastră este de atît, atît producem ! 
Nimeni n-ar fi putut să ne repro
șeze ceva. Dar muncitorii, tehnicie
nii și inginerii noștri s-»au întrebat i 
„Cum putem lăsa neonorate cerințele 
cîtorva ramuri industriale ?“. Și. în 
căutarea răspunsului, s-a ajuns la 
realitatea că adevărata capacitate a 
unui obiectiv industrial e dată nu 
numai de parametrii tehnici ai uti
lajelor, ci. înainte de toate, de capa
citatea umană, de gradul în care se 
angajează energiile, puterea novatoa
re, hărnicia și dăruirea oamenilor. 
Să rămînem însă și aici pe teritoriul 
faptelor.

Trecîndu-se la analiza minuțioasă 
a încărcării mașinilor, a folosirii spa
țiilor existente, s-a ajuns la conclu
zia că, prin reamplasarea și reorga
nizarea fluxurilor tehnologice, se eli
berează o suprafață de producție de 
aproape 1 000 mp.

— Și. atunci, ați apelat la forurile 
tutelare pentru a aproba aducerea de 
noi utilaje — încercăm noi o antici
pare...

— Nu, pentru că utilajele trebuiau 
să vină din import ! Și importul era 
exclus din două motive. Cerea și 
timp și bani — cîteva luni bune și 
cîteva milioane lei valută 1 Nu, pen
tru că adevăratele examene oamenii 
Ie dau nu atunci cînd cer ca alții să 
le rezolve problemele, ci atunci cînd 
le rezolvă ei inșiși, cînd fac tot ce de
pinde de ei pentru asta. Problema e- 
chipării tehnologice trebuia rezolvată 
tot de noi înșine 1 Și am pornit la 
treabă. Colectivul de proiectare a în
tocmit documentația necesară ; ate
lierul de autoutilare a trecut la exe
cuția mașinilor ; pe seama importu

lui au fost lăsate doar unele mici u- 
tilaje care, cu toate strădaniile noas
tre, nu le puteam realiza.

Crearea secțiilor de producție nu 
încheia șirul problemelor de rezol
vat. Urma să mai fie angajați noi 
muncitori — o treabă deloc simplă 
în orașul Rîmnicu Sărat. Urma ca 
toți aceștia să fie calificați la locul 
de muncă etc., etc. Principalul fusese 
însă făcut : oamenii spărseseră 
pojghița inerției, a „filozofiei" potri
vit căreia „atît putem, atît produ
cem". în final, colectivul a putut, 
astfel, să solicite centralei industriale 
de resort majorarea planului de pro
ducție pentru anul 1977.

Cu... 112 milioane lei !
— Respectiva creștere a producției 

tot s-ar fi realizat peste o bucată de 
vreme — ne spune Gheorghe Papuc, 
secretarul comitetului de partid pe 
întreprindere. Totul era prevăzut în 
planul de dezvoltare al unității. în 
etapa a treia. Dar timpul nu trebuie 
lăsat să ne-o ia înainte !

Este cîștigul de cauză cu care sînt 
răsplătiți totdeauna oamenii de acțiu
ne, care pun la inimă problemele 
producției, care se zbat să asigure o 
eficiență sporită a muncii lor, care 
nu cruță nici un efort în această bă
tălie pentru o activitate la nivelul 
exigențelor economice ale acestui 
cincinal. Și în această angajare, 
munca harnică, dăruirea comunistă 
au un cuvînt hotărîtor. Recurgem 
și aici la un exemplu : în urmă cu 
trei ani și jumătate, pe lingă între
prinderea forestieră Nehoiu, județul 
Buzău, a fost înălțată una din cele mai 
moderne fabrici de mobilă din țară. 
Fluxul tehnologic a fost încredințat 
minților și mîinilor cîtorva sute de 
tineri, mulți coborîți direct din par
chetele de exploatare.

După primul țip de mobilă au 
urmat, la intervale scurte, altele. Se 
părea că nimic nou nu se mai poate 
întîmpla aici. Nunțai că, orgolioși, 
oamenii de aici știau că în circuitul 
complet și complex al lemnului, de 
la copac la mobilă, le mai lipsește 
o „verigă". Una singură : fabrica de 
PAL. Au realizat-o. Și atunci din nou 
și-au pus întrebarea : „Oare cu a- 
ceasta am terminat ?. Nu mai avem 
nimic de făcut

— Meștere Ghionea, îl cheamă 
lntr-o zi directorul fabricii, ing. Ni- 
colae Costache, pe tînărul maistru 
Al. Ghionea. Crezi că ne-ar depăși 
puterile dacă ne-am apuca să lu
crăm și noi mobilă „stil" ?

— Dar unde să „instalăm" fluxul 
tehnologic ?!

„Aveam în incintă o remiză pentru 
locomotive de cale ferată forestieră 
și un atelier de reparații, rememo
rează acum directorul fabricii. Le-am 
transformat în „spațiu". Mașinile 
le-am „găsit", după o analiză mai

aprofundată a încărcării utilajelor, în 
fabrica de cherestea și în cea de mo
bilă. Oamenii ? Din efectivul de 
muncitori ai „mobilei" am constituit 
o echipă de 12 tineri. Aceștia, îm
preună- cu meșterul Ghionea, au 
plecat la Arad pentru deprinderea 
tainelor sculpturii în lemn...“.

Reintorși in întreprindere, cei 12 
tineri au pus mina și... au reparat re
miza și atelierul, au compartimentat 
încăperile, au zugrăvit pereții, tîm- 
plăria. Și s-au apucat de lucru 1 
Firește, după ce și-au confecțioriat — 
tot cu mîinile lor ! — truse de scule 
adecvate.

Trecem peste alte momente din 
„istoria" mobilei sculptate la Neho
iu și consemnăm : la TIBCO '76, 
garnitura de hol stil „Rococo", cu 
emblema fabricii de mobilă de aici, 
a impresionat prin suplețe și rafina
ment. Beneficiarii s-au arătat mai 
mult decît interesați, „secția" stabi- 
lindu-și — pe baza comenzilor fer
me 1 — un plan de producție, care 
se realizează exemplar.

— Credeți cumva că ne oprim 
aici ? — ne întreabă directorul. Nici
decum 1 Am și elaborat prototipurile 
pentru o sufragerie și un dormitor 
în același stil. La contractările cu 
comerțul vom prezenta și piesele 
respective 1

— Să anunțăm pe această cale fo
rul ierarhic pentru suplimentarea 
planului ?!

Interlocutorul nostru zîmbește. Și 
• ne roagă să mai avem răbdare pînă 

pun la punct un nou produs. „Dacă 
tot vom modifica planul încă o dată, 
măcar s-o facem ca lumea".

Mihal BĂZU 
corespondentul „Scînteil"

Marea responsabilitate 
se poate măsura și cu gramul

Dăruirea, gîndirea novatoare și 
acțiunea concretă s-au convertit, la 
sfîrșitul anului trecut, la întreprin
derea „Republica" din Capitală, in
tr-o economie de metal de 680 tone 
țagle. Cum s-a ajuns la aceste re
zultate ? întrebarea am adresat-o 
tehnicianului Pavel Dubășaru, loc
țiitorul secretarului comitetului de 
partid din întreprindere.

— în primul rînd, prin mobiliza
rea tuturor oamenilor — indiferent 
de funcție. în al doilea rînd, apli- 
cînd cu consecventă una dintre ini
țiativele organizației noastre de 
partid intitulate : „Fiecare cadru 
tehnic să rezolve o problemă tehnică 
în afara obligațiilor sale de servi
ciu".

Pînă nu de mult, tăierea capetelor 
de țeavă se făcea „din ochi", efi
ciența economică a operației depin- 
zind în bună măsură de gradul d» 
calificare al celui ce o executa, do 
spiritul de răspundere al acestuia. Do 
la fiăcare capăt cădeau la tăiere în-, 
tre cîteva sute de milimetri pînă lă 
un metru, un metru si ceva de 
țeavă. înmulțită cantitatea cu patru.

Unii însă au și alte unități de măsură
-v . --------*

— întinde I întinde I Ce-I dacd sună fals?!
Desen de Eugen TARV

cinci mii de bucăți țevi, cît se lami
nează zilnic aici, aflăm cît material 
se irosea 1

Cîtă țeavă cade acum la fiecare tă
iere ? Absolut strictul necesar! Da, 
aceiași oameni execută amintita ope
rație. Dar... Dar din grija pentru 
gospodărirea chibzuită a metalului 
s-a născut și un aparat electronic de 
fabricație originală — autori ing. 
George Popa și Constantin Giogu.

Economiile, preocuparea pentru a 
Ie realiza se află aici în prim pla
nul stăruințelor fiecăruia. Colectivul 
de la secția I laminoare, de pildă, 
condus de ing. Cezar Teodorescu, 
împreună cu colectivul de la servi
ciul tehnic, condus de ing.' Mihai 
Popescu, și cu colectivul de la 
cercetare și proiectare pentru țevi 
trefilate au pus la punct o nouă teh
nologie de fabricație a prăjinilor de 
foraj cu racorduri sudate. Termenul 
de executare — de la cercetare pînă 
la asimilare, producție de serie și 
export — a fost de numai doi ani, 
ceea ce se înscrie în rîndul perfor
manțelor realizate pe plan mondial ! 
Eficiența ? O valorificare superioară 
a metalului în proporție de 30—60 
la sută.

Iată, în cîteva cuvinte, răspunsul 
faptelor la îndemnul conducerii 
partidului, al secretarului său gene
ral privind reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție, creșterea 
continuă a eficienței economice în 
toate locurile de muncă.

în imagini — cîțiva dintre coauto
rii frumoaselor succese obținute la 
întreprinderea „Republica" în bătă
lia pentru economisirea și valorifi
carea superioară a metalului : 
maistrul Ion Petcu (foto 1) ; șeful 
de echipă Ion Badea și inginerul 
George Popa (foto 2) ; sortatorul Pe
tre Stoian, maistrul Nicolae Neagu, 
finisatoarea Valeria Barbu și con
trolorul tehnic de calitate Zoia Ve
veriță (foto 3).

Text: Titus ANDREI
Foto * Sandu Cristian

Campion o dată, 
sau permanent 

in primele rinduri ?

...17 iulie 1968. O zi ca 
oricare alta. La această 
dată — ,.pe timp de zi, 
fiind cer senin și soare", 
cum scrie în procesul ver
bal — a avut loc o per
cheziție efectuată de șeful 
postului de miliție la do
miciliul locuitorului Dumi
tru Tănasie din comuna 
Laloșu, județul Vîlcea. Mo
tivul ? îl arată tot procesul 
verbal : „avînd în vedere 
anonima trimisă de oame
nii muncii din comuna la
loșu, care sesizează că Tă
nasie Dumitru a furat mai 
multe bunuri de la I.A.S. 
„Iancu Jianu" din județul 
Olt. bunuri din avutul ob
ștesc...". Așa stînd lucruri
le, iar sesizarea, deși ano
nimă. fiind considerată a 
avea suficient temei pen
tru o asemenea măsură, să 
vedem și ce bunuri s-au 
găsit cu ocazia acestei per
cheziții : două bidoane de 
tablă din cele în care se li
vrează insecticid, două 
pompe de stropit via. dife
rite bucăți de țeavă și una 
de furtun... Toate. în sta
re avansată de uzură. Va
loarea totală (stabilită ul
terior și cu aproximație) — 
552 lei.

...8 octombrie 1973. A- 
ceastă zi iese din anoni
mat datorită unor... viței. 
Care viței au fost găsiți 
scăpați într-o tarla cu grîu 
a unei cooperative agricole 
de producție și duși, cum 
era și normal în asemenea 
situație în grajdul coope
rativei. De aici, vitele ur
mau. firește, să fie luate de 
stăpînii lor după plata ta
xei de gloabă și dacă era 
cazul și a stricăciunilor 
produse Nimic ieșit din 
comun pînă aici. întrucît 
este o datorie elementară 
pentru orice gospodar să 
aibă grijă de vitele lui. să 
le păzească bine pentru a 
nu produce stricăciuni.

Aparent, două episoade 
fără nici o legătură. De 
ce le-am relatat aici îm
preună ? Pentru că și 
într-unul șl într-altul este 
vorba în fond de ace
lași lucru : aplicarea le

gii. Și, după cum se va ve
dea în cele ce urmează, 
protagonistul ambelor si
tuații este unul și același 
om : Dumitru Tănasie, din 
comuna Laloșu.

Să vedem acum ce a ur
mat, în cadrul, primului e- 
pisod. după ce percheziția 
a găsit la domiciliu acea a- 
dunătură de fiare și tini
chele consemnată In pro
cesul verbal. Nu intrăm în 
detalii : pentru vina de a

Just și complet probele do- 
'sarului, instanțele (n.n. —
judecătoria și tribunalul 
județean) — au pronunțat 
hotărîri nelegale și nete
meinice, impunîndu-se ca
sarea acestora și achitarea 
inculpatului".

Atunci întrebarea: de 
unde paguba, materialele 
sustrase de la I.A.S. ?! 
Greu de dat un răspuns, cît 
de cît concludent. Fiindcă, 
pe de o parte, întreprinderea

aceasta. In primul rînd, 
decizia de achitare a in
stanței supreme. Dar dacă 

, totuși faptele au existat, de 
ce oare n-au depus orga
nele de anchetă, întreprin
derea păgubită, mărturii 
clare la timpul cuvenit ? 
Iar dacă n-au putut face 
acest lucru, atît organele 
de urmărire penală, cît și 
instanțele de judecată din 
județ, de ce au stăruit în- 
tr-un proces în care nu s-a

de dreptate. Au fost create 
o serie de aparente de cul
pabilitate.

Ni s-au prezentat, pe 
parcursul investigațiilor 
noastre, inclusiv în comuna 
Laloșu, diferite argumente 
din care reiese că Dumitru 
Tănasie este un ins cam 
recalcitrant față de autori
tățile din comună, că a 
mai fost certat cu legea, 
că este cîrcotaș la plata da
toriilor și așa mai departe.

că înainte de percheziția 
amintită — în schimb se

I s-a făcut dreptate, 
dar au rămas și întrebări fără răspuns 
- Un caz în care procedura de judecată a fost respectată, 

dar a fost încălcat spiritul legalității -

cunoaște data cînd a primit 
răspuns la sesizările lui 
din partea miliției jude
țene — 18 decembrie 1969, 
cu adresa nr. 9/1 251. Acest 
răspuns confirmă că, într-a- 
devăr, la crama respectivei 
întreprinderi agricole s-a 
găsit o mare cantitate de 
vin neînregistrată (peste 
10 000 litri). în privința vi
țeilor luați la gloabă, ace
iași D. Tănasie susține că 
a scris o scrisoare Ia județ, 
apoi alta, și încă alta — în 
care arăta că s-a comis un 
abuz, că nu i se dau ’vițeii 
pe care îi are contractați, iar 
în final el a rămas cu re-
clamația. dar fără viței, 
întrucît din 8 octombrie

fi sustjas acele obiecte de 
la I.A.S. „Iancu Jianu", 
din județul Olt, la care era 
fochist. Dumitru Tănasie a 
fost condamnat de către 
Judecătoria Slatina la un 
an închisoare (dosarul pe
nal nr. 544/1969). Recursul 
intentat la Tribunalul ju
dețean Olt a fost respins. 
Ulterior, dosarul a ajuns, 
în urma unui recurs extra
ordinar. la Tribunalul Su
prem. care a trimis cauza 
spre rejudecare aceleiași 
judecătorii. Și din nou — 
în fond și în recurs — so
luția a fost una de con
damnare.

1972 găsește acest dosar 
iarăși la Tribunalul Su
prem : intrase în al patru
lea an de existentă, Notăm 
și soluția — definitivă ! — 
pe care o dă tot Tribunalul 
Suprem: „achită pe incul
patul Dumitru Tănasie. în
trucît. neapreciind în mod

----------- Anchetă
a comunicat într-o varian
tă că n-are nici o pagubă, 
în alta că paguba este de 
552 lei și ar fi vorba de 
materiale sustrase după ce 
au fost predate spre casare.

Am vrut să cunoaștem și 
noi mai îndeaproape, la in
stanțele din Slatina, evo
luția și piesele acestui do
sar care a ținut sub per
manentă amenințare liber
tatea unui om timp de 
cîțiva ani. N-am reușit. 
Motivul ? Dosarul. fiind 
vechi, a fost predat, ca ma
culatură. întreprinderii 
pentru colectarea deșeuri
lor de hîrtie. în lipsa lui 
am înregistrat o serie de 
explicații care încearcă să 
convingă că faptele au e- 
xistat totuși, numai dova
da lor neputîndu-se face, 
vinovatul etc., etc.... în ce 
ne privește, nu intenționăm 
să polemizăm cu aceste 
convingeri. Ne scutește de

socială -----------
ajuns la nimic. Nimic, dacă 
facem, desigur, abstracție 
de faptul că cetățeanului in 
cauză 1 s-a desfăcut con
tractul de muncă, pier- 
zind, astfel, diferite drep
turi. că între timp a lucrat 
numai pe apucate. Iată 
cum aproximațiile, aplica
rea legii într-un mod care 
nu corespunde spiritului 
legalității noastre socialiste, 
au lăsat urme care n-au 
putut fi șterse nici pînă 
acum (un proces civil de 
reintegrare și despăgubiri 
cerute unității se află pe 
rol la Tribunalul munici
piului București, după ce 
a fost soluționat în primă 
instanță. în urma strămu
tării. de către Judecătoria 
sectorului 1 — dosarul nr. 
328/1975). Din fericire, e- 
roarea judiciară a fost 
prevenită și consecințe ire
parabile nu s-au produs. A 
avut însă de suferit ideea

Se poate să fie întru totul 
adevărate aceste afirmații șl 
nu este rostul acestor rîn
duri să dea vreun gir mo
ral, o carte de vizită în 
alb unui om care o ti avînd 
și el lipsurile și greșelile 
sale. Dar în numele unor 
asemenea greșeli și lipsuri 
nu putem admite să se pro
ducă altele, să se dea curs 
legii într-un mod care nu 
întărește, ci dimpotrivă, adu
ce prejudicii legalității.

Mai e apoi un gînd 
care umblă prin mintea de 
om mai arțăgos și neîncre
zător a lui Dumitru Tăna
sie. De pildă, acesta tace 
legături — fără să le poată 
proba, și de aceea nu le 
putem socoti întemeiate — 
între pățaniile lui și faptul 
că a întreprins anumite sesi
zări privitoare la unele ne
reguli în întreprinderea a- 
mintită. Nu se știe exact 
data sesizării — el pretinde

1973 n-a mai intrat in po
sesia lor nici pînă astăzi. 
Or fi intrat aceștia în 
patrimoniul cooperativei 
— așa cum se susține — 
șl or fi fost predati ulterior 
la întreprinderea de indus
trializare a cărnii ? Nu 
știm. Oricîte stăruințe am 
depus, nici primarul comu
nei, nici președintele 
C.A.P.. Petre Lăcraru, nu 
ne-au putut prezenta a 
dovadă elocventă, mai în- 
tîi, cu privire la constata
rea pagubei și apoi că res
pectivele animale „confis
cate" ar fi fost înregistrate 
în averea cooperativei. Așa 
că acte clare nu sînt. în
schimb, vițeii s-au dus. 
Lungi discuții am avut și 
cu privire la o adresă a 
primăriei (care Stabilea, 
nici mai mult, nici mai pu
țin. că vițeii scăpați în 
grîu ar fi schimbat desti
nația agricolă a terenului). 
Care adresă ar fi sau nu
reală. (Primarul își recu
noștea semnătura, dar nu 
corespundea numărul de în
registrare...).

E revoltător cîtă dezor
dine poate exista în scrip
tele unei primării și ale 
unei cooperative agricole ! 
Dacă, bineînțeles, despre 
dezordine este vorba...

Dinu POPESCU

Căutam pe cel mai 
buni...

Adică cea mai bună 
unitate agricolă din 
județul Brăila. Afla
sem locul unde s-a ob
ținut cea mai bună 
producție de grîu, pe 
cel care a bătut toate 
recordurile la floarea- 
soarelui și tot așa la 
porumb, la struguri, la 
legume... Aveam ast
fel un impresionant 
tablou al „campioni
lor". (Dacă îi numim 
campioni pe cei care 
asudă ca să introducă 
mingea intre două ba
re de lemn, de ce nu 
le-am spune așa și 
celor care, sub ninsori 
și ploi, pe arșiță sau 
cu apa pînă la ge
nunchi, fac, de-a lun
gul unui an, ca pă- 
mîntul țării să ne dea 
mereu mai multă pii- 
ne ?) „Dar dacă vreți 
să-i vizitați pe cei mai 
buni — ni s-a spus — 
mergeți atunci la I.A.S. 
Urleasca !“

I.A.S. Urleasca nu 
figura însă pe lista... 
campionilor. Nici un 
record nu s-a obținut 
acolo... De ce, totuși, 
despre această între
prindere agricolă de 
stat se vorbește în 
termeni de respect, cu 
admirație ? De ce, la 
rostirea acestui nume 
remarci gesturi care 
ar voi să însemne „Ei, 
dacă-i vorba de I.A.S. 
Urleasca. jos pălăria 1“ 
sau cam așa ceva.

O jumătate de oră 
mai tîrziu, discutam 
cu tovarășul inginer 
Gheorghe David, di
rectorul I.A.S. Ur- 
teasca :

— Nu, n-am obținut 
recorduri. N-am fost 
niciodată pe primul 
loc la vreo produc
ție... Ne-am... mulțu
mit să obținem rezul
tate bune, chiar foarte 
bune la toate culturile 
agricole, la toate pro
ducțiile din zootehnie, 
la toți parametrii pro
ducției. și mai ales re
zultate financiare bu
ne. Nu veți găsi la noi 
o cît de mică neînde- 
plinire a planului, la 
orice capitol.

Am înțeles mai apoi, 
Intîrziind asupra pro
blematicii muncii oa
menilor de aici, că

nu-i deloc ușor ceea 
ce se străduiesc și iz
butesc să facă. Asta 
cere un efort intens, 
difuzat în mod egal pe 
întreaga suprafață a 
muncii. Efort egal și 
în timp...

De pe 3 625 de hec
tare cultivate cu po
rumb s-au recoltat, în 
1976, pe fiecare hec
tar 7 400 de kilo
grame boabe stas. Nu 
e un record. S-a ob
ținut cu cîteva sute de 
kilograme mai mult 
într-o cooperativă a- 
gricolă de producție a

Fapte, 
oameni 

și gîndurile 
lor, undeva 
în cîmpia 

Brăilei

județului. ' Aici însă 
este vorba despre 3 600 
de hectare; ceea ce 
schimbă puțin lucru
rile. Aici s-a obținut 
și în 1975 o producție 
asemănătoare. Si, de 
asemenea, în 1974 și 
tot așa în 1973... Ceea 
ce iarăși schimbă lu
crurile.

Directorul a rostit 
un termen pe care în 
agricultură îl auzim 
rostit din ce în ce mai 
des în ultimul timp : 
responsabilitate teh
nologică. Care se cere 
respectată riguros. Că 
a trecut vremea cind 
temperatura solului 
putea să fie măsurată 
și cu degetul... Respon
sabilitate tehnologică. 
Mi s-a vorbit aici des
pre sute de coordona
te a ceea ce au nu
mit „agro-fond". Și 
despre o mulțime de 
alți termeni cu care 
ne-a obișnuit indus
tria. Dar care sînt, 
devin. în chip firesc, la 
ei acasă și în agricul
tură.

Una dintre fermele 
I.A.S. Urleasca a ob
ținut. totuși, un record 
la porumb. De pe 150 
de hectare, o produc

ție de 12 500 kg boabe 
stas la hectar. Au fost 
entuziasmați, cuprinși 
de bucurie. Curînd 
însă au trebuit să-și 
mai domolească entu
ziasmul. Fruntași au 
ieșit alții, din altă 
fermă. Și n-a fost nici 
o nedreptate. Frunta
șii nu obținuseră nici 
un record dar aveau, 
pe ansamblul activită
ții lor economice, re
zultate cu mult mai 
bune. Cheltuieli mai 
mici la suta de hec
tare. Producții mai 
mari de pe întreaga 
suprafață. Rezultate 
foarte bune și la pro
ducția de lapte. Ca și 
la aceea de carne. 
Producție globală mai 
mare, costuri mai 
mici... Sigur că „re
cordmanii" au fost fe
licitați. Și sînt ches
tionați acum cu privi
re la experiența lor, 
care se va generaliza...

Acordăm toată sti
ma și prețuirea noas
tră autorilor de re
corduri. Aceasta de
curge din însuși siste
mul nostru de valori, 
în care aprecierea re
zultatelor deosebite se 
constituie ca o , regulă 
firească, în stare să 
genereze un avint ge
neral, să dinamizeze 
ritmurile progresului 
la fiecare loc de mun
că. Prețuim însă la 
fel de mult statornicia. 
STATORNICIA luptei 
pentru rezultate bune 
și obținerea lor în 
toate laturile activită
ții unui colectiv sau 
altul. înconjurăm cu 
toată stima noastră a- 
ceastă tărie morală — 
pentru că tenacitatea 
în dobîndirea realiză
rilor, „pe toată supra
fața muncii". cum 
plastic se exprima in
terlocutorul nostru — 
tocmai asta înseamnă : 
TĂRIE MORALA. Pu
tere de a fi mereu în 
primele rînduri — iată 
cu adevărat un motiv 
de apreciere demnă, 
de stimă și notorieta
te. Pentru că. într-a- 
devăr, e bine să fii 
campion chiar și o 
singură dată, dar 
parcă și mai bine e să 
fii in primele rinduri 
în mod statornic.

Mihai CARANFIL
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Festivalul național „C1NTAREA ROMÂNIEI" în județele țării
A

mure$: îndrumare metodică pentru valorificarea 
întregului potențial artistic local Dr. Tânase GHIȚA :

Festivalul național al e- 
ducației și culturii socia
liste „Cîntarea României" 
a debutat și în județul 
Mureș sub semnul unor 
exigențe sporite ; totodată, 
se poate sublinia amploarea 
fără precedent a acestei 
manifestări educative, poli- 
tico-ideologice, cultural-ar- 
tistice și de interpretare.

în planul de măsuri ela
borat sub îndrumarea co
mitetului județean de par
tid s-a urmărit să se asi
gure — în cel mai fidel 
înțeles al noțiunii — ca
racterul de masă al primei 
etape a festivalului. întru- 
cit de această etapă de
pinde succesul întregii ma
nifestări, cadrul organiza
toric a fost în așa fel 
conceput, încît să cuprindă, 
practic, toate categoriile de 
oameni ai muncii de la o- 
rașe și sate care, indiferent 
de naționalitate, determină, 
în frățeasca lor conviețuire 
și activitate, dezvoltarea 
producției materiale, ca și a 
creației și interpretării ar
tistice, perfecționarea con
tinuă. în ansamblu, a mun
cii cultural-educative.

Pentru a se putea acorda 
participanților un sprijin 
eficient pe parcursul desfă

șurării etapei de masă, s-a 
întocmit, mai întii, o evi
dență a forțelor și poten
țialului cultural-artistic e- 
xistent în județ. Cu acest 
prilej au fost nominalizate 
și localitățile rurale, unită
țile economice și institu
țiile unde nu exista nici un 
gen de formație cultural- 
artistică, sau unde nu au 
fost permanentizate mani
festările culturale. Pornind 
de Ia această situație, comi
siile locale de organizare și 
coordonare a festivalului 
au acționat și acționează 
atît pentru întărirea forma
țiilor și cercurilor artistice 
existente, cît și pentru în
ființarea de noi formații șl 
cercuri, astfel încît șă nu 
existe practic întreprinderi 
și instituții, școli și facul
tăți, case de cultură, clu
buri și cămine culturale, 
sate și cartiere unde să nu 
activeze cel puțin o forma
ție cultural-artistică. în 
acest scop au fost întocmite 
planuri metodice concrete, 
de acțiune, pe fiecare sec
tor artistic : muzical, de 
teatru, coregrafic, literar, 
de artă populară și artă 
plastică.

Aș dori să menționez cî- 
teva din acțiunile finalizate.

La nivel de județ a avut 
loc consfătuirea instructori
lor și dirijorilor de cor, 
unde s-au dezbătut proble
me de repertoriu și de in
terpretare a cîntecului de 
masă. S-a hotărît înființa
rea sau reînființarea de for
mații corale în localități, 
ca Acățari, Bahnea, Cuci, 
Daneș, Gurghiu, Hodac, So- 
lovăstru, Voiniceni, Șăulia 
și altele. Pentru pregătirea 
și instruirea formațiilor co
rale, a grupurilor vocale, 
orchestrelor, tarafurilor, so
liștilor vocali și instrumen
tiști, au fost înființate gru
puri de colaboratori externi 
de specialitate în compo
nența cărora intră și nu
meroși studenți de la cate
dra de muzică a institutu
lui de invățămînt superior 
din Tîrgu-Mureș. în același 
mod sînt coordonate for
mațiile de dansuri, fiind în 
plină desfășurare acțiunea 
de înființare și reorganizare 
a acestora în localitățile 
rurale unde tradiția locală 
a fost oarecum neglijată 
pînă acum. S-au reactuali
zat repertoriile formațiilor 
de teatru, brigăzilor artis
tice și montajelor literar- 
muzicale, care prezintă — 
la orașe și sate — progra
me variate, cu un bogat

conținut de idei și de înaltă 
calitate artistică. Totodată, 
intrucît în județul nostru 
sînt multe cercuri și cena
cluri literare, ne-am pro
pus să stimulăm creația de 
lucrări ce pot fi valorifi
cate de mișcarea artistică 
de amatori. Au fost des
chise numeroase expoziții 
de artă populară și artă 
plastică.

Ne-am propus, prin di
verse forme de acțiune, să 
facilităm un contact cît mai 
strîns între creatorii și ar
tiștii profesioniști și cei a- 
matori, ambele categorii a- 
vînd astfel de cîștigat.

Criteriul prezentării la 
festival — rezultatele pe 
care fiecare colectiv le ob
ține în înfăptuirea progra
mului partidului de dezvol
tare economico-soclală a 
țării — definește și finali
tatea educativă a manifes
tărilor organizate. ' Domi
nanta acestora este educa
ția patriotică în spiritul 
muncii. Pentru că geniul 
creator al poporului român 
este generat de cultul 
muncii.

Pavel CHIOREAN 
secretar
al Comitetului județean 
Mureș al P.C.R.

„Reproducția socială, 
i cercetarea și știința"

Două lucrări despre 
Vlad vodă Țepeș

Premieră Ia Opera Română

Studio de balet
Ideea studiourilor de 

balet s-a născut mai 
întîi din necesitatea a- 
pariției unor noi lu
crări coregrafice ca
pabile să experimen
teze și să valideze alte 
mijloace de expresie 
decit cele academice și 
să contrabalanseze, 
totodată, ponderea, 
uneori prea accentuată 
în repertorii, a balete
lor clasice, în patru 
acte. A existat, mai 
apoi, nevoia confir
mării unor tineri co
regrafi care s-au 
relevat inițial toc
mai prin activitatea 
unor astfel de studio
uri. Datorită lor am 
putea vorbi astăzi de
spre cîteva balete ro
mânești contempora
ne, reușite sub aspec
tul expresiei și ca
pabile. în același timp, 
să angajeze un dialog 
viu cu publicul, să ve
hiculeze idei majore 
și sentimente auten
tice.

Recentul Studio de 
balet al Operei Româ
ne, prezentat în ca
drul Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". într-o „întîlnire 
cu tineretul bucureș- 
tean“. își propune a- 
creditarea. în conti
nuare, a ideii. asa 
cum e concepută de 
prima noastră scenă 
lirică și coregrafică. 
Dintre tinerii coregrafi 
ai Operei este prezent 
în acest studio Ion 
Tugearu. cu o varian
tă la celebrul divertis
ment imaginat odini
oară de Jules Perrot 
pentru cele patru mari 
dansatoare ale ro
mantismului : Maria 
Taglioni, Carlotta Gri- 
si, Fanny Cerrito și 
Lucile Grahn. Pagină 
coregrafică de strălu
cire și virtuozitate. 
Pas de quatre e in
clus în repertoriul tu

turor marilor compa
nii de balet din lume 
și prezenta sa pe sce
na românească, chiar 
dacă nu se încadrează 
perfect în ideea de 
studio, e cu atit mai 
salutară cu cît reali
zarea coregrafică în 
sine este notabilă și 
de bun gust, iar tine
rele dansatoare ale 
Operei Române. Vio
rica Mihnea, Anca 
Beuran, Jeana Băraru 
și Maria Cumbari, re
învie sub ochii noștri, 
cu gratie și cu acura
tețe tehnică și stilis
tică — minus unele 
imperfecțiuni în mo
mentele de virtuozita
te — celebra întîlnire 
de la Her Majesty’s 
Theatre a celor patru 
renumite dansatoare.

Cele două piese co- 
regrafizate de Mi
riam Răducanu pen
tru Gheorghe Iancu 
au fost viu aplaudate. 
Linșaj de Miles Davies 
și Arlechin in repeti
ție, pe solo de tobă, 
consacră, încă o dată, 
stilul atît de personal, 
plin de continue cău
tări al coregrafiei și 
talentul exceptional al 
acestui tinăr dansa
tor, recent distins cu 
medalia de bronz la 
Concursul internatio
nal de balet de la 
Varna, alături de Ma
rin Boeru, medaliat 
cu aur.

Prin contrast, mi- 
crobaletele purtînd 
semnătura atît de 
prestigioasă a decanu
lui coregrafilor noș
tri. Oleg Danovschi, 
au decepționat. Și nu 
atît Inscripție pe un 
ritm de Sorin Vulcu, 
subintitulată Omagiu 
medicinii (piesă de 
efecte tari, de atmo
sferă terifiantă, dar de 
un gust discutabil, în 
care Elena Dacian 
este o pacientă pe

masa de operații, pen
tru care între doctor 
— Petre Ciortea și 
Moarte — personifica
tă de Ion Tugearu. cu 
Însemnele de rigoare 
pe maieu, se dă o lup
tă năpraznică. pe via
tă și pe... moarte) și 
nici încercarea, mo
dest realizată, de gim
nastică ritmică in ma
nieră Dalcroze pe mu
zica Passacagliei de 
Bach (solistă Cristina 
Hamei) ; cit, mai ales, 
1907, în care, pe o mu
zică de reală valoare, 
tema răscoalelor țără
nești e tratată prin- 
tr-o pantomimă sim
plistă și fără acope
rire artistică, renun- 
țindu-se tocmai la e- 
lementul indispensa
bil. limbajul dansului.

Din păcate, tentația 
facilului, recurgerea ia 
pantomima imitativă, 
de mult eliminate 
din spectacolul de 
dans scenic contempo
ran. apar la coregrafii 
noștri tocmai în trata
rea unor teme actuale, 
pentru care — e bine 
s-o spunem încă o 
dată — limbajul su
gestiv și metaforic al 
dansului, bineînțeles 
mai dificil de mane
vrat, rămîne în conti
nuare singurul indicat. 
Acest lucru a fost de 
altfel remarcat și de 
cei cîțiva tineri spec
tatori prezenți (din alte 
citeva zeci care au 
fost în sală) la discu
ția ce a urmat după 
acest spectacol, pen
tru care Opera Româ
nă nu a făcut nici 
măcar efortul minim 
de a-I anunța pe afiș. 
Cu atît mai regreta
bil cu cît această 
manifestare a fost 
prezentată în cadrul 
Festivalului național 
„Cîntarea României"..

Nicolae SP1RESCU

A apărut broșura :
„Socialismul științific 

și problemele dezvoltării 
economico-sociale 

a României"
în colecția „ÎNVAȚĂMÎN- 

TUL POLITICO-IDEOLOGIC DE 
PARTID", editată de Editura 
politicii, a apărut broșura nr. 2 
din seria „Socialismul științific 
și problemele dezvoltării econo
mico-sociale a României".

Broșura cuprinde următoarele 
consultații:
— Programul P.C.R. despre 

conținutul epocii contempo
rane. Forțele motrice ale 
procesului revoluționar mon
dial ;

—- Programul P.C.R. despre ca
racterul perimat al capitalis
mului și necesitatea înlocui
rii lui cu orînduirea socia
listă ;

— Revoluția socialistă — calea 
trecerii omenirii la socialism. 
Contribuția Partidului Comu
nist Român la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluției 
socialiste;

— Perspectivele trecerii a noi 
popoare pe calea socialis
mului și comunismului.

Lucrarea „Reproduc
ția socială, cercetarea 
și știința", apărută în 
„Editura politică", sub 
semnătura lui Tănase 
Ghiță, își propune să 
elucideze o seamă de 
probleme stringente 
privind rolul și lo
cul cercetării și știin
ței în desfășurarea 
procesului reproduc
ției socialiste lărgite.

Desigur, multiple 
sînt elementele care 
fac deosebit de opor
tună apariția unei a- 
semenea lucrări : îna
inte de toate, faptul 
că teoria și practica 
economică din țara 
noastră sînt confrun
tate in prezent cu o 
seamă de aspecte pu
țin elucidate ale aces
tei probleme, cum ar 
fi determinarea ariei 
de cuprindere a știin
ței și cercetării știin
țifice, a legităților 
dezvoltării acestora, 
rolul și locul cercetă
rii și științei în struc
tura economiei națio
nale și în crearea ve
nitului național, efi
ciența în aceste do
menii ; în plus, se 
simte nevoia desci
frării și generalizării 
mutațiilor esențiale 
care au loc pe plan 
mondial în structurile 
economice ca urmare 
a desfășurării - revo
luției tehnico-științl- 
fice contemporane. De 
asemenea, se cuvine 
menționat și faptul că 
în literatura noastră 
de specialitate proble
matica științei si cer
cetării este inconsec
vent abordată. în acest 
domeniu circulînd încă 
o seamă de păreri 
contradictorii.

In raport cu această 
vastă problematică, 
autorul își consacră

investigația asupra a 
trei aspecte princi
pale.

Un prim aspect îl 
constituie mutațiile 
survenite în relațiile 
dintre știință, cerce
tare și producție. Pe 
baza unei analize a 
proceselor și fenome
nelor economice din
țara noastră și din 
alte țări, autorul e- 
nunță o serie de legi- 

dezvoltării 
sector de 
autonomă, 

unele con

tăți ale 
științei ca 
activitate 
clarificînd
cepte, noțiuni și cate
gorii cu privire la 
teoria și practica re
producției. la crește
rea economică, la di
mensiunile reproduc
ției contemporane, cît 
și la ritmurile științei, 
cercetării și producției. 
Aportul științific al 
autorului se concreti
zează, în mod deose
bit, in analiza conți
nutului categoriilor șl 
proceselor, a particu
larităților dezvoltării 
științei șl cercetării 
științifice în etapa ac
tuală, a factorilor care 
influențează dinamica 
acestui proces.

O altă problemă a- 
nalizată în lucrare se 
referă la Implicațiile 
cercetării tehnico-ști- 
ințifice asupra repro
ducției sociale. Auto
rul extinde investiga
ția sa în două direcții 
principale : pe de o 
parte, are în vedere 
încorporarea cercetării 
tehnico-știlnțifice în 
producția materială, pe 
de altă parte — inte
grarea cercetării teh- 
nico-științifice în re
producția socială. Prin 
modul realist de abor
dare a problemelor, 
prin concluziile care 
se desprind din inves

tigația întreprinsă, au
torul reușește să cris
talizeze un șir de con
cluzii utile din punct 
de vedere teoretic și 
practic. Rețin, astfel, 
atenția argumentele 
cu eare sînt funda
mentate trăsăturile e- 
sențiale ale procesu
lui de muncă din 
cercetarea tehnîco- 
științifică, în sensul 
că această activita
te trebuie considerată 
ca muncă productivă 
creatoare de venit na
țional. Părerile pri
vind locul și rolul 
acestei activități în 
economia națională, 
natura muncii în a- 
ceastă sferă pot fi 
considerate ca o con
tribuție la elucidarea 
controverselor în a- 
ceastă privință.

Ultima parte a lu
crării este consacrată 
analizei privind de
vansarea producției de 
către cercetarea teh- 
nico-științifică și e- 
ficiența investigației 
în inovare. Pe baza 
unui bogat material 
faptic, autorul anali
zează și argumentează 
convingător legitățile 
devansării producției 
de către cercetarea 
tehnico-științifică, pro- 
punînd. totodată, con
cluzii interesante pri
vind eficienta investi
gației în inovare.

Toate acestea impun 
lucrarea „Reproduc
ția socială, cerceta
rea și știința" drept 
o lucrare originală, de 
sinteză, de utilitate 
teoretică și practică 
atît pentru cercetători, 
cadre didactice si stu
denți. cît și pentru 
practicienii din econo
mie.
Nlcolae N1CH1TA 
doctor în economie

ÎN LIBRĂRII

A apărut:

„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 1 din 7 ianuarie 1977

în cadrul rubricii Economie na
țională, revista publică anche
ta intitulată „Piloni ai creșterii efi
cienței : Sporirea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor ma
teriale". precum și articolele „Ra
țiuni și opțiuni economice în orga
nizarea deservirii șantierelor de con- 
strucții-montaj" de Corneliu Zotto ; 
„Agricultura in 1977 : acumulări 
cantitative, mutații calitative" de 
Ion Stanciu ; „Structurile economiei 
sub incidența revoluției tehnico-știin- 
țifice" de dr. Vasile M. Popescu.

Lecția în ajutorul candidaților 
la examenul de admitere în învăță- 
mintul economic superior este inti
tulată „Politica industrială a Parti
dului Comunist Român".

Revista publică, de asemenea, obiș
nuitele sale rubrici : Conducere—Or
ganizare, Teorii—Idei, Economie mon
dială.

EDITURA UNIVERS
• * * „Romanele mesei rotunde. în 

prelucrarea modernă a lui Jacques 
Boulenger" ; Italo Rocco — „Auzi 
cum bate pămîntul ?“ ; Herondas — 
„Mimiambi"; Zbigniew Herbert — 
„Versuri"; Kazimierz Brandys — 
„Cărticica"; W. Booth — „Retorica 
romanului"; James Barlow — 
„Transatlanticul" ; Sarah Bernhardt
— „Dubla mea viață"; Hippolyte 
Taine — „Viața șl opiniile 
lui Frederlc-Thpmas Graindorge. 
„Note despre Paris". • * » 
„Pleiada"; Flaubert — „Educa
ția sentimentală"; Cesare Pavese
— „Scrisori"; R. Wellek — „Istoria 
literaturii critice moderne", voi III; 
I. Maxim — „Orfeu — bucuria cu
noașterii" ; C. Barborlcă — „Isto
ria literaturii slovace"; E. Moutso- 
poulos — „Categoriile estetice" ;

Jean Paul — „Viața lui Quintus 
Fixleln"; O, Walzel — „Conținut și 
formă în opera poetică"; E. Welty
— „Bătălii pierdute"; B. Schulz — 
„Manechinele".

EDITURA ALBATROS
Marin Sorescu — „Poeme" (co

lecția „Cele mai frumoase poezii"); 
Mlrcea Palaghiu — „Arhipelagul 
Alexandru" ; Eugen Barbu, Marin 
Preda, Fănuț Neagu, D. R. Popes
cu, Titus Popovici — 5 nuvele con
temporane (colecția „Lyceum"); 
Aurel Baranga, Paul Everac, Horia 
Lovinescu — 3 dramaturgi con
temporani (colecția „Lyceum"); Al. 
Căllnescu — „Caraglale sau vîrsta 
modernă a literaturii" (colecția 
„Contemporanul nostru"); Ion Bălu
— „Marin Preda" (colecția „Mono
grafii literare").

împlinirea celor cinci 
sute de ani de Ia 
moartea lui Vlad vodă 
Țepeș a fost comemo
rată, editorial, prin 
două monografii, am
ple și temeinice : una 
datorată lui Nicolae 
Stoicescu — „Vlad Țe- 
peș", apărută la Edi
tura Academiei Repu
blicii Socialiste Româ
nia, și a doua lui Ște
fan Andreescu — „Vlad 
Țepeș (Dracula). Intra 
legendă și adevăr is
toric", scoasă de edi
tura „Minerva". Este 
un fapt îmbucurător 
că uneia din cele mal 
discutate și mai con
troversate figuri din 
istoria poporului ro
mân, doi meticuloși 
cercetători istorici 
i-au consacrat cite 
un studiu — așteptat 
de mult pentru eluci
darea multor contra
dicții și eliminarea de
nigrărilor gratuite.

Folosind, în genera, 
aceleași izvoare docu
mentare, supunîndu-le 
unei minuțioase anali
ze și unei riguroase in
terpretări, ambii autori 
au izbutit să umple un 
gol, resimțit încă de 
la studiul lui Ion Bog
dan, care a publicat, in 
1886, narațiunile ger
mane și rusești des
pre viața lui Vlad Țe
peș și care a acordat 
acestor povestiri, de 
multe ori fantastice și 
denigratoare, un credit 
nonreticent, ajungînd 
să-1 înfățișeze ca pe 
un domnitor sîngeros, 
care n-ar fi dus decit 
o politică „de umilire 
în afară" și „o luptă 
pierdută prin fugă".

Preluind opera da 
reabilitare a lui Țepeș 
întreprinsă de Gh. 
Ghibănescu și apoi de 
N. Iorga, Ilie Minea, 
C. C. Giurescu, Ștefan 
Ștefănescu, Istoricul N, 
Stoicescu argumentea- 

. ză, cu o mare bogăție 
de documente și cu o 
judicioasă analiză a 
faptelor și a epocii, că 
Vlad Țepeș a fost un 
conducător sever, dar 
drept, că n-a fost mai 
aspru ca alți monarhi 
din secolul său, că a 
iubit ordinea și liber
tatea și a sfîrșit prin 
a se jertfi pentru in
dependenta tării. Tea
pa și spada i-au fost 
arme împotriva duș
manilor din lăuntru 
sau din afară. Atît do
cumentele, cit și le
gendele ni-1 înfățișea
ză ca pe un luptător

aprig, dar drept, ca pe 
un organizator admi
rabil aii oastei popu
lare — instrument 
care l-a slujit și în 
mari bătălii și într-un 
îndrăzneț război de 
guerilă, împotriva u- 
nui adversar de zece 
ori mai puternic, res
pectiv împotriva lui 
Mahomed al II-lea, 
cuceritorul Constanti- 
nopolului.

N. Stoicescu stăruie 
mult asupra politicii 
interne și a relațiilor 
lui Vlad Vodă cu Mol
dova, cu Transilvania 
și Ungaria, pentru ca 
să aducă dovezi pe
remptorii despre vic
toria din 1462 și să 
dea o nouă interpre
tare documentelor care 
vorbesc de cauzele 
complexe ale căderii 
lui din cea de-a doua 
domnie.

Convins că biografia 
lui Vlad Țepeș „nu 
se poate reconstitui în 
afară de legendă", tî- 
nărul istoric Ștefan 
Andreescu afirmă că 
I. Bogdan „a exploatat 
la maximum latura 
negativă a legendei" 
despre acest voievod. 
La rîndu-i se strădu
iește ca, pe baza izvoa
relor și argumentelor 
științifice, serios și lu
cid analizate, să dove
dească adevărul că 
Vlad vodă Țepeș „a 
fost un mare conducă- x 
tor, un neobosit luptă
tor pentru libertate și 
dreptate, atît pentru 
țara și poporul său, 
cît și pentru toate po
poarele din sud-estul 
Europei, care au aș
teptat de la el Izbăvi
rea de robia străină". 
Deci un continuator 
vrednic al lui Mircea 
cel Bătrîn sau Iancu 
de Hunedoara și un 
precursor al lui Ștefan 
cel Mare și Mihai Vi
teazul.

în partea primă a 
lucrării, asociind lui 
Vlad Țepeș porecla de 
Dracula, Ștefan An
dreescu îl încadrează 
în epocă, îi narează 
faptele legate de pri
ma și a doua domnie, 
stăruind asupra ele
mentului primordial 
care i-a determinat 
scopul domniei și des
tinul: primejdia oto
mană. De altfel, ca
pitolul privind războ
iul cu turcii este cel 
mai bine documentat 
și mai bine scris. Au
torul lansează șl for
mule care, deși nu 
sînt noi, țin totuși să

releve caracterul euro
pean al luptei duse de 
acest aprig și viteaz 
conducător de oaste 
română; îl numește pe 
Țepeș „cavaler al cru
ciadei tîrzli". Folosind 
un stil vioi, adesea 
polemic și tot
deauna colorat, Ște
fan Andreescu închină 
mai mult de o treime 
din lucrarea sa — ca
pitolul „Lumini și um
bre ale legendei" — 
faimei bune, dar și ce
lei ofensator denatu
rate, de la broșurile din 
epocă, pînă la ro
manul lui Bram Sto
ker. Modul în care este 
tratată această pro
blemă în monografia 
despre Țepeș vădește 
nu numai erudiția, se
riozitatea. temeinicia 
noii școli a istoricilor 
români, metoda știin
țifică, materialist-isto- 
rică folosită, ci și lar
ga cuprindere a ma
terialului, totul fiind 
încorporat într-o re
marcabilă haină stilis
tică, hrănită din inte
resul pentru subiectul 
tratat, din respectul 
pentru adevărul isto
ric.

Ambii autori ajung, 
în operele lor. la con
vingerea pe care o 
transmit și cititorilor, 
că prestigiul uriaș pe 
care și l-a cucerit vodă 
Țepeș în ochii celor 
mai înverșunați duș
mani ai săi, -reiese din 
mărturiile contempo
ranilor și îndeosebi 
din cele scrise de Bon- 
fini și Chalcocondil, 
cronicarul sultanului 
otoman : „Chiar împă
ratul (adică sultanul 
—• n.n.), cuprins de 
uimire, spunea în
truna că nu poate să 
la țara unui bărbat 
care face lucruri așa 
de mari și, mai presus 
de fire, știe să se folo
sească așa de domnia 
și de supușii lui. Mai 
spunea că acest bărbat 
care face astfel de 
isprăvi ar fi vrednic de 
mai mult".

Este meritul incon
testabil al celor doi 
autori care, închinînd 
lui Vlad Țepeș cite o 
monografie, dovedesc, 
fiecare în felul său, că 
acest voievod a fost o 
personalitate a epocii 
sale „care a înțeles, ca 
și alți suverani ai e- 
pocii, că orice metodă 
este bună dacă urmă
rește întărirea tării și 
apărarea libertății".
Dumitru ALMAȘ

Chipul contemporanului
(Urmare din pag. I)
vrea să subliniez contribu
ția creatoare a otelarilor. 
în chip democratic, noi 
i-am consultat pe toți. La 
aceste milioane au contri
buit nu numai experiența 
profesională a fiecărui oțe- 
lar. ci și conștiința sa, 
mîndria sa pentru vechile 
tradiții muncitorești. Re
voluționară în munca noas
tră este și realitatea că 
otelăria intervine ori de 
cite ori este vorba de fă
urirea unei oțelării noi. In 
aceasta noi vedem compe
tența, experiența profesio
nală și inteligenta munci-
torllor noștri.

La Timișoara am 
despre activitatea sa 
fesională și cea 
în invătămîntul 
cu arhitectul. 
Hans Fackelmann. El spu
nea : contemporaneitatea
sîntem noi ! Doar activita
tea noastră, cel puțin în

vorbit 
pro- 

didactică. 
superior, 
docentul

ce privește imaginea ora
șului. este determinantă

pentru viitor. Profesiu
nea mea de arhitect și de 
cadru didactic în învăță- 
mintul superior țin de a- 
ceasta. Chemarea mea 
este de a crește stu
denți ca oameni, ca pro
fesioniști și de a construi 
orașe pentru viitor. Orașul 
este o structură vie, în ca
drul căruia trebuie să exis
te condiții optime pentru a 
putea trăi și munci cu fo
los. El trebuie să iradieze 
dragoste de viață, dar poa
te s-o facă numai atunci 
cînd eslte construit armo
nios. Iar armonia înseamnă 
unitate între funcționalita
te, soluții tehnice moderne, 
frumusețe și finalitate eco
nomică. Concepția moder
nă a arhitecturii ar trebui 
să corespundă întru totul 
condițiilor de viață din zi
lele noastre.

La Vulcan — București, 
Constantin Ciobănescu mi-a 
spus că în întreprin
dere se desfășoară o activi
tate intensă de ridicare a

nivelului profesional și po
litic. Aproape fiecare al 
treilea inginer a fost mun
citor in uzină, Iar toți teh
nicienii și maiștrii provin 
din atelierele ei. Probleme
le de educație și de conști
ință se află pe prim plan in 
toate organizațiile de bază, 
în toate grupele sindicale. 
Noțiunea de „Om de la Vul
can", folosită deseori, ex
primă spiritul colectivului, 
fidelitatea muncitorilor față 
de întreprinderea lor, față 
de profesiunea lor, îndeo
sebi in ce privește conști
inciozitatea pe care o ma
nifestă pentru a menține la 
înălțime bunul renume al 
mărcii fabricii în țară și 
peste hotare.

Convorbiri pe teme de 
instruire și educare am pur
tat și la uzinele „1 Mai" 
din Ploiești, și cu cadre di
dactice la Timișoara, cu 
factori responsabili din in
stituții de cultură la Bucu
rești. Dar cea mai mare 
bucurie am resimțit-o în 
toamna anului trecut cu o-

cazia convorbirii unor scrii
tori cu oțelării de la Reși
ța. Noi am vorbit atunci 
despre literatură contem
porană și se confirmă că 
muncitorii reșițeni de as
tăzi se pricep nu numai la 
topitjl oțelului, dar și la 
literatură, știu să-și expri
me in probleme de litera
tură cuvîntul și nu poți să 
nu ții seamă de el. Ei spu
neau că citesc cu plăcere 
literatură de actualitate 
care, fără să idealizeze, 
exprimă lucruri esențiale 
despre calitățile și lipsuri
le contemporanilor noștri. 
Cu această ocazie, ei au 
subliniat factorul principal, 
care contribuie în mod ho- 
tărîtor la perfecționarea 
prezentului nostru socialist, 
și anume marele proces de 
schimbare și maturizare al 
omului muncii, care in zi
lele noastre a căpătat ca
racter de masă și tocmai 
prin aceasta dă roade atît 
de bune în economia, so
cietatea și viața culturală a 
patriei noastre socialiste.

y
„Clipa" e, ca și „Niște ță

rani", un roman bine scris. 
Numai că in altă tonali
tate, Dinu Săraru renun- 
țind la exploatarea moro- 
mețiană a locvacității per
sonajelor, modificînd 
ghiul din 
existențele, 
plicii cu 
moristice 
vă a 
Eroii înșiși aparțin 
partituri tipologice, 
spectiva lor 
rindu-i, alta. Cum alta e și 
capacitatea lor de a înțele
ge și aprecia fenomenele, 
de a le decanta rațional și 
afectiv, de a se confrunta, 
în registre multiple, cu 
spinoasa problemă a feri
cirii, de a-și pune între
bări vitale și de a încerca 
răspunsuri esențiale fără 
ca vreunul să aibă senti
mentul împlinirii defini
tive. al mulțumirii de sine, 
al idilicului, al cerului 
veșnic senin.

In fapt, fiecare erou tra
versează, biografic, și zile 
cu soare și zile furtunoase. 
Ambele angajîndu-i, sub 
raport temperamental și 
caracterologic, majorita
tea fiind activiști de partid 
sau de stat, responsabili 
de calitatea construcției 
socialiste, prin funcția lor 
și prin 
deschis 
IX-lea.

Eroul 
lui. Dumitru 
prim-secretar al unei ju
dețene de partid din zona 
Oltului. E regiunea unde, 
cu două decenii în urmă.

un- 
care surprinde 
preferind re- 
inflexiuni 

percepția 
dialecticii

u- 
gra- 

sociale. 
altei 
Per- 

istorică e, la

anotimpul generos 
de Congresul al

central al romanu- 
Dumitru, e

cinema
• Povestea dragostei : SCALA — 
9,15: 11.30: 13.45; 16; 18,15; 20.30, 
CAPITOL — 9,30: 11,30; 13.30: 16; 
18,15; 20,15, FLAMURA — 11.15; 
13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Program de vacantă : FLAMU
RA — 9.
• Serenada pentru etajul XII :
CENTRAL — 9.30; 11.30: 13.45; 16; 
18: 20. FEROVIAR — 9: 11.15;
13.30; 16: 18.15: 20.30.
• Adolescenți In Cosmos: LUMI
NA - 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Pentru un pumn de... ceapă i 
LUCEAFĂRUL - 9: 11.15: 13,30: 16; 
18.15; 20,30, FESTIVAL — 9: 11.15:

13.30; 16; 18,15; 20.30. FAVORIT — 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30.
• Program de vacanță : FAVORIT 
— 9.15.
• O fereastră spre cer : BUCU
REȘTI — 9: 11.15: 13,30; 16; 18.15;
20.30 MODERN — 9; 11.15; 13.30; 
16: 18,15; 20.30.
• Șatra : PATRIA — 0; 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20.30.
• Legenda șerifului din Tennessee: 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 15; 18.
• Expresul bulgărilor de zăpadă : 
VICTORIA — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18: 20.15. ARTA — 14; 16: 18; 20.
a Din nou... Disney : DOINA — 
9.30: 11; 12.30.
• Roșcovanul : DOINA — 14; 16;
19.30 GRIVITA — 9: 11,15; 13,30: 
15.45: 18; 20.15, TOMIS — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,15: 20.30.

• Orient Express (două serii) : 
EXCELSIOR — 9; 12; 16; 19.
• Recviemul roșu : TIMPURI NOI
— 11,13: 13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Program de vacanță : TIMPURI 
NOI - 9.
• Alice nu mai locuiește aici : 
EFORIE — 9,15: 11.30; 13.45; 16; 
18.15; 20.30. MELODIA — 9: 11.15; 
13.30; 16; 18.15: 20,30. GLORIA — 
11,15; 13,30; 16; 18.15 : 20.30.
• Program de vacanță : GLORIA
— 9.
• Sclava Iubirii : BUCEGI — 
15,30; 17,45; 20.
• Hanul melodiilor — 9.45. Cazul 
Mattei — 11.45, Hiroshima, dragos
tea mea — 14; 16.15. Paradisul — 
18,30. Viața și epoca Judecătorului 
Roy Bean — 20.30 : CINEMATECA 
(sala Union).

• Întoarcerea marelui blond : 
CASA FILMULUI — 10: 12; 14; 16; 
18; 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori : DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 
20.15.
• Papillon (două serii) : DACIA 
— 9; 12.30: 16; 19.15.
o Jurnalul unul director de școa
lă : UNIREA — 15,30; 17,45; 20.
o întoarcerea „Panterei roz" : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
1815; 20.15, LIRA — 10; 12; 15,30; 
18; 20 15.
» Cel patru mușchetari : CIU
LEȘTI - 15.30; 17,45: 20.
• O sută de zile după copilărie : 
FERENTARI - 15.30; 18: 20,13.
• Pămint natal : COTROCENI — 
12; 14; 16: 18; 20.
• Program de vacanță : COTRO
CENI — 9.30.

fusese prim-secretar raio- 
naL Participant Ia campa
nia de colectivizare a agri
culturii. Exclus din partid 
pentru vini imaginare, a- 
restat, trimis într-un lagăr 
de muncă, părăsit de soție. 
Ulterior, reabilitat. Ce s-a 
întîmplat cu el după eli
berarea din detenție nu 
știm. Intuim doar că a 
rămas tot timpul un om 
onest, devotat idealurilor

„clipei" care materializea
ză „eternitatea", prin ceea 
ce aceasta are ca semn al 
ei : imanența esenței șl 
modificarea procesuală a 
factorilor determinanți și 
condiționali.

Cert este că, prin Du
mitru Dumitru, prozato
rul a tins — și, In cele mal 
izbutite pagini ale cărții, 
a reușit — să configureze

împrejurare înlesnindu-1 
eroului interogații răsco
litoare pe marginea statu
tului de relativitate al op
țiunilor, de demnitate, de 
frică, de responsabilitate 
politică, dar mai ales de 
decizie umanistă. Statut 
îngăduind, în planul di
versității tipologice, bono
mia lui Petre Nobilu, alt 
suflet de țăran, activist și 
el, și a soției sale. Măria,

Dinu SARARU: „CLIPA"
comuniste, spirit echili
brat, interiorizat, suflet de 
țăran, ca și Nicolae Moro- 
mete din Marele singura
tic, victimă și acesta a 
unor mașinațiuni dema
gogice și a unor interpre
tări subiective a realități
lor dinamice. Victimă ca 
și Năiță Lucian, convingă
tor portretizat în Niște ță
rani, traversînd și el in 
Clipa condiția detenției, 
alături de Dumitru, dar și 
pe aceea de primar la 
Cornul Caprei, recunos- 
cindu-i-se. altfel spus, fi
nalmente, valoarea carac
terologică. Dumitru Dumi
tru și Năiță Lucian sînt, 
în acest context, expresii 
nu ale „clipei" care a ra
tat „eternitatea", ci ale

fizionomia unui comunist, 
a unui om de omenie, re
voluționar de profesie In 
sensul adine al conceptu
lui. Nu însă un model în 
accepția abstractă a cuvîn- 
tuiui. Aici se află, după 
opinia mea, și unul din 
meritele romanului. Dinu 
Săraru propunîndu-ne a- 
tenției una din numeroasele 
variante concrete, în care 
bunul simț e o lege a pro
gresului, pripeala nu e cel 
mai bun sfetnic. Iar dra
mele personale nu sînt 
neapărat o curte de apel, 
de vreme ce activistul de 
partid e menit să cunoască 
și să slujească interesele 
vitale ale colectivității.

fin creionați, în reliefurile 
lor spirituale, și, nu în ul
timul rînd. contradicțiile 
temperamentale și de 
spectru familial ale ingi
nerului Tudor Cernat, mai 
puțin concludent însă ca 
personaj literar. Personaje 
în funcție de care Dumitru 
Dumitru își definește, în 
gamă cromatică, persona
litatea, cu plusurile și ne- 
împlinirile sale, cum și-o 
definește și față de enig
maticul profil al arhitec
tei Ruxandra Mărăcinea- 
nu, ființă de o inefabilă 
frumusețe, sau față de Mi- 
halache Dometie, maestru 
în arta demascărilor, a de
lațiunilor, a insinuărilor.

Or, în fine, față de pro
priu] său șef de cabinet, 
întruchipare desăvirșită a 
birocrației neutrale.

Dincolo de persoane, 
Dumitru Dumitru se con
fruntă insă cu mentalități, 
cu tendințe străine codului 
eticii și echității socialiste. 
Roman-politic, roman al 
„puterii și adevărului". Cli
pa e, structural, un roman- 
polemic, un roman-medl- 
tație, un roman-dezbatere, 
la cheia căruia se află ima
ginea unui om, a unui 
comunist — Dumitru Du
mitru, al cărui nume, re
petat ca omonimie, cir
cumscrie, metaforic, un 
ideal, al Identității sinelui 
cu șinele, a raționalului 
cu afectivul, a clipei cu 
eternitatea. El, individul, 
militantul, purtînd și zes
trea milenarei Înțelep
ciuni, și vocația eroilor de 
totdeauna de a nu-și soco
ti încheiat mesajul.

Carte lucrată cu migală, 
fără a fi ferită însă de 
unele lungimi și încetiniri 
de ritm, datorate in parte 
insuficientei adecvări la 
un stil analitic și interio
rizat, „Clipa" constituie 
neîndoielnic un nou mo
ment în strădaniile auto
rului de a-și sincroniza 
„suflul creator" cu pro
blematica superioară a de
venirii omului societății 
noastre.

Aurel MARTIN

• Oglindă pentru Cristina : PA
CEA — 15.30; 17.43; 20.
• Flecare moare singur : FLO- 
REASCA — 13.30; 18; 20.15.
• Pintea : CRÎNGAȘI — 17.
• Frățiorul : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Trei zile șl trei nopți : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Mereu alături de tine : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15.
• Apașii : MOȘILOR — 15.30; 18: 
20.
• Diamante pe roți : MIORIȚA
— 12; 14: 16; 18; 20.
• Program de vacanță : MIORIȚA
— 9.
• AI șaptelea cartuș t POPULAR
— 15,45; 18; 20.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : MUNCA — 10: 15.43: 18.
• A treia Încercare : MUNCA
— 20.

• Premiera : COSMOS — 15,301
18; 20,15, RAHOVA — 16: 18; 20.
• Astă-seară dansăm tn familie : 
FLACAKA - 16: 18; 20.
• Misiune pe Iantzf : VITAN — 
16: 18;. 20.
• B. D. Intră in acțiune : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chlrița — 14, Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 19. 
(sala mică) : Zoo — 14. Valiza cu 
fluturi — 19,30. (sala Atelier) : 
Capul — 10.

• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Concert sim
fonic. Dirijor : Lulgi Sagrestano 
(Italia) — 20. (sala Studio) : Ciclul 
„După-amiezile muzicale ale tine
retului". Debuturi — 18.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul de operetă : Vtat de 
libertate — 19,30.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
Iul Galy Gay — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mfigureanu) : 
între noi doi n-a fost decit tăcere
— 15. Pelicanul — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Nu stntem Îngeri
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Ulciorul sfărimat — 
19.30 (premieră), (sala Studio) : 
Carambol — 19.

• Teatrul Giuleștl : Steaua fără 
nume — 19.30. (sala din pasajul 
Majestic) : Patima roșie — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Poto
pul — 19.30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista — 
19.30, (sala Victoria) : E nemaipo
menit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) ; Fata babei și fata moș
neagului — 10.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
glale" : Mielul turbat — 19.30.
• Circul București : Colombo... șl 
misterele circului — 10; 19,30.
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încheierea vizitei tovarășului Enrico Berlinguer
COMUNICAT COMUN

Convorbiri economice româno-olandeze

La invitația tovarășului Nicolas 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, în zilele de 
5—7 ianuarie 1977 a efectuat o 
vizită în România tovarășul Enrico 
Berlinguer, secretar general al Parti
dului Comunist Italian.

Cu acest prilej, între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Enrico Ber
linguer au avut loc convorbiri. Au 
participat, din partea română, tova
rășii Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. ai 
P.C.R., iar din partea italiană tova
rășul Sergio Segre, membru al C.C. 
al P.C.I., șeful secției externe a 
P.C.I.

în cursul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității Partidului Comunist Ro
mân . și Partidului Comunist Italian 
și s-a efectuat un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale 
situației internaționale și europene 
și ale mișcării muncitorești interna
ționale, precum și cu privire la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
partide.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Enrico Berlinguer au subliniat in 
mod deosebit hotărîrea P.C.R. șl 
P.C.I. de a acționa pentru dezvolta
rea în continuare a destinderii și 
cooperării în Europa, pentru reali
zarea unor progrese reale în dome
niul reducerii armamentelor și for
țelor armate, pentru pregătirea și 
desfășurarea cu succes a reuniunii 
de la Belgrad din iunie 1977. In a- 
cest sens, s-a relevat cerința înfăp
tuirii coerente și riguroase, de către 
toate statele participante, a tuturor 
principiilor și înțelegerilor conținute 
in Actul final al Conferinței de la 
Helsinki pentru securitate și coope
rare în Europa, a adoptării de noi 
măsuri concrete pentru extinderea 
neîngrădită a colaborării în dome
niile economic, tehnlco-științific, 
cultural și umanitar, pentru consoli
darea destinderii șl continuarea pro
cesului de edificare a securității în 
Europa, pentru depășirea divizării 
continentului in blocuri militare 
opuse.

în cadrul discuțiilor a fost releva
tă necesitatea tot mai urgentă de a 
se pune capăt în lume cursei înar
mărilor și de a se trece la conve
nirea și înfăptuirea unor măsuri con
crete îndreptate spre realizarea ma
relui obiectiv al dezarmării genera
le, în primul rînd a dezarmării nu
cleare.

© SPORT 0 SPORT • SPORT 0 SPORT • SPORT 0 SPORT • SPORT O SPORT

VOLEI: Meciuri în cupele europeneHANDBAL : Campionatul național feminin
Victorie la scor a echipei I.E.F.S.

Gălățenil n-au echipă în campio
natul feminin de handbal, totuși 
turneul programat în frumoasa sală 
a sporturilor din cartierul „Dunărea-1 
Ie-a stîrnit interesul. Numeroși spec
tatori au vrut să vadă cum arată la 
față cele mai bune formații femi
nine din țară — Universitatea Ti
mișoara, Universitatea București > și 
I.E.F.S. — a căror luptă pentru in- 
tîietate în clasamentul general de
vine mai pasionantă de la o etapă la 
alta. Amatorii de handbal din Pi
tești avuseseră și ei parte de jocuri 
atractive. încheiate cu unele rezul
tate surprinzătoare, insă la prece
dentul turneu de sală nu fusese 
programat nici un veritabil meci- 
derbi. Aici, la Galați, chiar din pri
ma zi de întreceri, publicul a avut 
ocazia să privească partida dintre 
echipele Universității din Bucu
rești și Institutului pentru educație 
fizică și sport (încheiată cu scorul 
categoric de 20—10, în favoarea celei

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Primul concurs de tir al anului 

pentru armele cu aer comprimat va 
avea loc sîmbătă și duminică în sala 
Dinamo din Capitală. La întreceri 
și-au anunțat participarea cei mai 
Valoroși țintași bucureșteni.

• In campionatele internaționale 
de tenis ale Australiei, jucătorul 
Argentinean Guillermo Vilas l-a în
vins cu 6—4. 7—5, 1—6. 6—3 pe Ross 
Case (Australia), iar australianul 
John Alexander a reușit să-1 elimine 
cu 6—3. 6—4. 4—6. 7—6 pe america
nul Arthur Ashe, unul dintre favo- 
riții principali ai concursului.

S-au disputat și partide contlnd 
pentru turul al II-lea al probei de 
dublu bărbați. Iată principalele re
zultate înregistrate : Ball. Warwick 
(Australia) — Stockton. Gorman 
(S.U.A.) 6—3, 6—7. 6—3 : Case. Mas
ters (Australia) — Ion Tiriac (Româ
nia). Vilas (Argentina) 7—5, 6—2 ;
Pasarell (Porto Rico). Van Dillen

(Urmare din pag. I)
ducerea cheltuielilor materiale, ob
ținerea de valori de întrebuințare cit 
mai mari raportate la mijloa
cele de producție ș.a. Dar există o 
serie de aspecte specifice sectoare
lor extractive și aș vrea să mă 
opresc succint asupra lor. Un astfel 
de element il constituie factorii na
turali de zăcămînt — adîncime, izo
lare, grosimea stratului sau a filo
nului. potențialul de rezerve, carac
teristicile calitative (conținut în ele
mente utile și dăunătoare ș.a.). fac
tori ce hotărăsc în măsură însemnată 
eficiența economică a exploatării 
unui zăcămint.

Cu toate că zăcămintele din țara 
noastră au, în general, condiții de 
exploatare mai grele și conținuturi 
în util mai scăzute decît media ce
lor ce se exploatează pe plan mon
dial, totuși, in condițiile anului 1977, 
producem țiței, gaze naturale, căr
buni pentru cocs, bauxită, minereu 
de fier, plumb și numeroase produse 
nemetalifere sub prețul de pe 
piața mondială sau la un preț egal 
cu cel internațional. In condițiile 
geologico-miniere și de calitate ale 
zăcămintelor ce le introducem în ex
ploatare — sonde tot mai adinei, con
ținuturi tot mai scăzute în metale 
ale minereurilor metalice ș.a. — e- 
forturile noastre sint îndreptate spre 
însușirea de tehnologii și crearea de 
utilaje cu astfel de caracteristici, 
incit, cu ajutorul lor să fie cel puțin 
compensate efectele nefavorabile ale 
înrăutățirii condițiilor de zăcămint.

Un alt aspect, strîns legat de ce! 
relatat, este legat de recuperarea din 
zăcămînt cît mai completă a rezerve
lor omologate și de obținerea unor

S-a subliniat că prezintă o mare 
importanță intensificarea eforturilor 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, care șă a- 
sigure lichidarea vechii politici im
perialiste și colonialiste de domina
ție și exploatare, instaurarea unor 
raporturi de egalitate între toate ță
rile', să contribuie la depășirea, prin 
colaborare, a decalajelor dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare. Cele două partide se pronunță 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî în mod liber destinele, fără 
nici un amestec din afară, pentru 
participarea pe bază de egalitate a 
tuturor statelor — socialiste, neali
niate și capitaliste dezvoltate — la 
examinarea și soluționarea în intere
sul popoarelor a marilor probleme 
care confruntă astăzi omenirea.

Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Italian consideră 
că afirmarea acestor obiective recla
mă promovarea unor raporturi de 
colaborare mai largă între partidele 
comuniste, socialiste și social-demo- 
Crate, forțele de inspirație democra
tică și creștină, mișcările de elibe
rare națională, partidele și organiza
țiile progresiste și democratice din 
țările în curs de dezvoltare. P.C.R. 
și P.C.I. își vor aduce și în viitor 
contribuția, pe plan european și in
ternațional, la întărirea solidarității 
șl colaborării acestor forțe, cu res
pectarea egalității în drepturi, a au
tonomiei și neamestecului reciproc 
In treburile interne.

în cadrul convorbirilor s-a reafir
mat aprecierea pozitivă a P.C.R. și 
P.C.I. cu privire la Conferința de la 
Berlin a partidelor comuniste șl 
muncitorești din Europa și s-a sub
liniat că premisa fundamentală a 
dezvoltării solidarității internațio
naliste și a întăririi prieteniei și co
laborării dintre partidele comuniste

Plecarea din Capitală
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala tovarășul Enrico Berlinguer, se
cretar general al Partidului Comu
nist Italian, care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. a făcut o vizită în țara noastră.

Tovarășul Enrico Berlinguer a 
fost însoțit de tovarășul Sergio Se
gre. membru al C.C. al P.C.I., șeful 
secției externe a P.C.I.

de-a doua formații 1) promițîndu-i-fe 
pentru duminică, la închiderea tur
neului, alt derbi : Universitatea Bucu
rești — Universitatea Timișoara.

Primele patru partide disputate ieri 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Progresul București—Universi
tatea Cluj-Napoca 15—15 ; Confecția 
București—Textila Buhuși 18—8 ; 
Rapid București—Universitatea Iași 
19—17 ; Mureșul Tg. Mureș—Con
structorul Timișoara 13—13.

Astăzi, de la ora 14, în aceeași 
sală, turneul va continua cu parti
dele : Constructorul Timișoara — 
Confecția București, Mureșul Tg. 
Mureș — Voința Odorhei, Rapid 
București — Textila Buhuși, I.E.F.S. 
— Universitatea Iași, Universitatea 
Timișoara — Progresul București, 
Universitatea Cluj-Napoca — Uni
versitatea București.

Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteli”

(S.U.A.) — J. Smith, Meyers (S.U.A.) 
6—1, 6—2.

• In cea de-a doua zi a turneu
lui international de volei pentru ti
neret de la Sofia. selecționatele 
României au întîlnit formațiile Ceho
slovaciei. Atît la băieți, cît și la fete, 
victoria a revenit echipelor noastre cu 
același scor : 3—1.

• Pe pîrtia de la „Trei Brazi" din 
Predeal s-a desfășurat ieri, în cadrul 
„Cupei tineretului", pentru trofeul 
„Săniuța de argint", un concurs de 
săniuțe și schi, la care au participat 
peste 400 de elevi și eleve de la șco
lile generale din București. Printre 
cîștigătorii concursului s-au numărat 
Andrea Vintilă (Școala generală nr. 
121 — locul intîi la schi), Mirela Co- 
jocaru (Școala generală nr. 9 — la 
săniuțe), Mihai Dragomir (de la Casa 
centrală a pionierilor, — schi), Con
stantin Rotaru (Școala generală nr. 
67, — săniuțe).

randamente cit mai ridicate de ex
tracție în procesele tehnologice de 
preparare a minereurilor și de prelu
crare a concentratelor, astfel ca să 
se valorifice cit mai mult meta
lele principale din minereuri și. tot
odată, să fie extrase cît mai multe 
din metalele disperse și însoțitoare.

Trebuie să spun că. deși conținu
turile metalice în minereuri au scă
zut continuu și in mod accentuat, 
randamentele de extracție a metale
lor s-au menținut și chiar au crescut 
continuu, lucru ce se prevede' si 
pentru acest an și cei următori din 
actualul cincinal. Mai mult, cercetă
rile ce se fac vor duce la recupera
rea mai multor elemente utile din 
minereuri și concentrate (molibden, 
beriliu, litiu, niobiu, vanadiu ș.a.), 
care pină acum. în general, n-au 
fost valorificate.

Mă voi mai opri și asupra altui e- 
lement legat de ridicarea eficienței 
— și anume : concentrarea produc
ției. în industria extractivă, 
caracterizată printr-o pondere sub
stanțială a mijloacelor de produc
ție și a forței de muncă utilizată în 
procesele de producție auxiliare, con
centrarea producției are efecte eco
nomice mai ample decît in multe alte 
ramuri industriale. Marile cariere de 
lignit aflate in producție, cele ce se 
dau in exploatare sau care încep în 
acest an. precum și dezvoltarea apre
ciabilă a capacităților de producție la 
minele de huilă din Valea Jiului, de 
minereuri de la Leșul Ursului. Cav- 
nic. Bălan ș.a. vor determina sub
stanțiale creșteri ale capacității me
dii de producție a minelor. în același 
timp, prin extinderea metodelor de 
exploatare, de mare productivitate, va 
spori mult producția medie ce revine 

și muncitorești o constituie recunoaș
terea deplină a dreptului fiecărui 
partid de a-și desfășura activitatea 
pe baza unei linii politice elaborate 
în mod autonom și hotărîte în de
plină independență, a respectării 
stricte a egalității în drepturi șl 
neamestecului în afacerile sale in
terne, a dreptului de a alege în mod 
liber căile luptei și soluțiile pentru 
transformări sociale progresiste și 
pentru construirea societății socia
liste, corespunzător condițiilor isto
rice, naționale, politice și sociale din 
fiecare țară.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Italian și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta de eliberare 
națională a popoarelor pentru cuce
rirea și consolidarea independenței, 
pentru lichidarea deplină a oricăror 
forme de dominație colonialistă și 
rasistă.

Secretarul general al P.C.R. și se
cretarul general al P.C.I. au consta
tat cu profundă satisfacție dezvol
tarea raporturilor de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre cele 
două partide și au exprimat hotă
rîrea lor de a extinde și în viitor 
aceste relații, de a contribui la adîn- 
cirea și întărirea legăturilor tradi
ționale româno-italiene în toate do
meniile, ceea ce corespunde intere
selor popoarelor român și italian, 
cauzei păcii, securității, colaborării 
și progresului social în Europa și în 
lume.

Convorbirile dintre secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român 
și secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, de sinceră priete
nie, care caracterizează relațiile din
tre cele două partide, au permis să 
se constate o largă convergență de 
păreri asupra celor mai importante 
probleme Internaționale și ale miș
cării muncitorești.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutat! de tovară
șii : Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de membri ai C.C. al P.C.R., de ac
tiviști ai C.C. al P.C.R.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei Italiei la București.

Astăzi, la Schwerin, în „Cupa 
campionilor europeni" la volei femi
nin. echipa Dinamo București va în- 
tîlni în primul meci pe Traktor, 
campioana R. D. Germane. Partida 
va fi arbitrată de un cuplu de ar
bitri din Polonia. Tot astăzi, în „Cupa 
cupelor" — masculin, echipa Steaua 
va juca la Sosnowiec cu Plomien, iar 
în competiția similară feminină, echi
pa Rapid va întîlni la Sofia pe 
T.S.K.A. Mîine, la Leipzig. în „Cupa 
campionilor" — masculin, Dinamo 
București se Va întrece cu S. C. 
Leipzig ; meciul va fi arbitrat de cu
plul Samedov — Stanișevski (ambii 
din U.R.S.S.).

Micii
Succesele extraordinare pe care 

le-au dobindit Nadia șt colegele ei 
la Jocurile Olimpice au avut și au 
un răsunet larg in România si peste 
hotarele ei, in întreaga lume, tn spe
cial printre copil s-a răspindit un dor 
fără margini de a practica gim
nastica sportivă, cu exercițiile ei 
pline de farmec, gratie si dinamism. 
La noi in fără, numărul fetelor si 
băieților de Virstă școlară atrași spre 
gimnastică depășește cu mult capaci
tatea de cuprindere a secțiilor spe
cializate de la asociații și cluburi. 
Răspunzînd dorinței micilor școlari 
de a deprinde primele elemente la 
diferitele aparate. Federația română 
de gimnastică si secția de propa
gandă a C.N.E.F.S. au conceput Și 
editat două planșe ilustrate cu de
sene explicative sub formă de afișe 
destinate fetelor și băieților din cla
sele I și a II-a, adică pentru Vîrstele 
de la șase pină la opt ani inclusiv. 
Sau chiar sub șase ani. Concepute 
de Maria Simionescu și Silviu Magda, 
specialiști ai federației, executate 
excelent de Atanasia Albu, maestră 
emerită a sportului, afișele respec
tive au fost tipărite intr-un tiraj de 

pe un abataj și, în final, pe întreaga 
unitate și pe ramură.

— Eficienta economică este, 
după cum se știe, strîns le
gată de dezvoltarea cercetă
rii științifice proprii, de apli
carea stăruitoare în practică 
a cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice. In această privință, 
ce acțiuni mai importante veți 
întreprinde in vederea promo

ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
vării tehnicii moderne, a tehno
logiilor noi, cu efecte tot mai 
mari asupra sporirii producti
vității muncii și reducerii cos
turilor de producție ?

— Spre deosebire de ramurile in
dustriale care generează progresul 
tehnic general. în industria extrac
tivă progresul tehnic și cercetarea 
științifică au mai mult un caracter 
aplicativ și de dezvoltare tehnologică. 
Totuși, revoluția tehnico-științifică 
are un larg cîmp de acțiune și in do
meniul extractiv, iar prefacerile ce 
le determină sint de mare amploare 
și profunde, după cum rezultă în lini! 
mari și din convorbirea noastră.

în cercetarea geologică, noile pro
cedee și utilaje trebuie să ducă la 
punerea în evidentă de no! rezerve, 
în termene cit mai scurte, cu eforturi 
materiale cit mai reduse și cu un 
grad ridicat de certitudine. In acest 
sector, pe lingă prevederile la care

La București au Început vineri 
convorbirile economice dintre Ion 
Pățan, viceprim-minlstru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, și dr. R. F. M. Lubbers, mi
nistrul olandez al afacerilor econo
mice.

In spiritul orientărilor stabilite cu 
prilejul dialogului româno-olandez 
ia nivel înalt, agenda convorbirilor 
înscrie probleme ale dezvoltării 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice dintre România și Olan
da, țări a căror economie oferă ca-

Cronica
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan, a adresat o te
legramă de felicitare speakerulul Ca
merei Reprezentanților din Dieta ja
poneză, Shigeru Hori, cu prilejul ale
gerii sale în această funcție.

tv
PROGRAMUL I

11,00 O viață pentru o Idee : Constan
tin Mlculescu (1863—1937).

11.30 Din nou despre preferințele dv. 
muzicale.

12.30 Filme documentare produse de 
studioul ..Alex. Sahia".

12,50 DObrogea la ea acasă.
13,05 Caleidoscop cultural-artistic.
13.23 Portativ ’77.

Campionatele europene de volei 
rezervate echipelor de tineret (băieți 
și fete) vor fi organizate anul acesta, 
între 29 iulie și 8 august, in țara 
noastră. La competiție vor participa 
cite 12 formații. Preliminariile se vor 
disputa la Brașov și Constanța, iar 
turneele finale vor fi programate la 
București.

Forul nostru de specialitate a sta
bilit, de asemenea, datele competi
ției internaționale „Trofeul Tomis". 
Ambele întreceri se vor disputa la 
Constanta t turneul feminin între 6 
și 13 iunie, iar cel masculin intre 1 
și 9 septembrie.

gimnaști
masă — 120 000 de exemplare — și 
sint in curs de difuzare prin Mi
nisterul Educației și invătămîntului 
și Consiliul National al Pionierilor.

Cum se face Cea mai simplă sări
tură cu rostogolire ? Cum învăț pri
mul exercițiu la paralele, aparatul 
favorit al Nadiei ? Cum pot să fac 
sărituri pe îngusta birnă ca și cinci 
m-aș plimba pe stradă 7 Cum să 
deprind gratia și dinamismul exerci- 
țiilor la sol 7 — iată ce pot vedea 
fetițele pină la 8 ani pe afișul Colo
rat in roz. Pe afișul de culoare — se 
înțelege — albastră, băieții vor afla 
cum se fac primii pași pe urmele lui 
Dan Grecu la cinci dintre cele sase 
aparate ale gimnasticii masculine.

120 000 de afișe au plecat spre mi
eii școlari. Este de datoria dascăli
lor. în special a profesorilor de edu
cație fizică și sport, a organizațiilor 
de pionieri să facă in așa fel incit 
fiecare dintre aceste afișe si se afle 
tn văzul copiilor — ochii încrezători 
să privească desenele, glndurile sd 
zboare spre performantele Nadiei, 
trupurile tinere să se înfrățească 
zilnic cu gimnastica.

V. M.

m-am referit în răspunsul la o în
trebare anterioară, aș menționa aici 
că cercetările geologice intense au 
făcut posibilă examinarea trecerii la 
exploatarea unor zăcăminte neprevă
zute în cincinal, pentru care au și 
fost stabilite soluții și măsuri (ză
cămintele de minereuri neferoase 
Coranda. Valea Morii și Baia de 
Aramă, zăcămîntul de minereuri de 
fier de la Bozovici din Banat și al

tele). In cadrul extracției, pre
parării și prelucrării, noile teh
nologii și utilaje vor asigura pro
ducții cît mai mari, recuperarea ele
mentelor utile din zăcăminte. în 
condițiile noi ale industriei extracti
ve, ele trebuie să facă posibilă valo
rificarea zăcămintelor considerate in 
trecut ca fără interes economic, da
torită continuturilor scăzute în util 
sau condițiilor foarte grele de ex
ploatare. să aducă în circuitul econo
mic substanțe noi, nevalorificate pină 
nu de mult, să îmbunătățească sub
stanțial condițiile de muncă.

O atenție deosebită se va acorda 
tehnologiilor întemeiate pe alte prin
cipii decit cele clasice, care să ge
nereze modificări fundamentale în 
procesele de producție. Aș aminti 
aici cercetările ce se efectuează pen
tru valorificarea elementelor utile, 
fără a scoate la suprafață Imensele 
cantități de materiale sterile. Mă re- 

drul unei fructuoase colaborări in 
variate domenii de activitate. Sint 
prospectate, între altele, posibilită
țile existente pentru amplificarea 
conlucrării bilaterale în industriile 
construcției de mașini și chimică, 
precum și în domeniul agriculturii.

La convorbiri au luat parte Con
stantin Stanciu. adjunct' al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, precum și 
A. H, Croin. ambasadorul Olandei la 
București.

(Agerpres)

zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Fouad Boutros, cu oca
zia numirii acestuia în funcția de 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Liban.

14,03 Telex.
14.10 Turism și vtnătoare.
14,35 Retrospectivă : Patinaj artistic 

1076 (V).
16.05 Monografii lirice.
16,53 Vîrstele peliculei.
17.55 Biblioteca pentru toți.
18.30 Săptămina politică internă și in-

♦Ar fă Dt 1 5
19,05 Eroi îndrăgiți de Copii : Held!.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedla.
20.55 Film serial : Kojak.
21,45 Intîlnire cu satira șl umorul.
23.00 Telejurnal.
23.10 Seară de romanțe.
23.30 Săptămina sportivă.

Iarna la munte
Oficiile județene de turism si 

întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București pun la 
dispoziție celor interesați. în pe
rioada de iarnă, un bogat program 
turistic în cele mai pitorești zone 
ale țării.

Excursii se organizează în Valea 
Prahovei, Valea Oltului. Maramu
reș, Semen ic, Nordul Moldovei șl 
in alte zone turistice. Deplasările 
se fac cu autocarul sau trenul, pe 
diferite durate.

Odihna celor aflați în concediu 
de odihnă se asigură, de aseme
nea, în localitățile cele mai pito
rești ale tării. O.J.T. $1 I.T.H.R. 
București asigură sejururi în hote
luri și vile din stațiunile montane 
șl de sporturi de iarnă Sinaia. Pre
deal, Poiana Brașov, Bușteni.

Cura balneară este asigurată, de 
asemenea, și în timpul iernii. Ca
zarea o oferă hotelurile cu bază de 
tratament „Sovata" și „Aluniș" din 
Sovata, „Roman", „Hercules" și 
„Cerna" din Herculane, „Tușnad" 
și „Ciucaș" din Tușnad și „Parc" 
din Buziaș. avînd tarife reduse cu 
40—50 la sută. în această perioadă, 
tarifele sint reduse atît in stațiu
nile amintite, cît și la Felix. 
Căciulata, Covasna, Vatra Dor- 
nei, Slănic-Moldova și Singeorz. 
Posesorii biletelor obținute prin 
oficiile județene de turism și 
întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București beneficia
ză de o reducere de 50 la sută la 
transportul pe C.F.R.

în fotografie : Hotelul „Hebe" de 
la Sîngeorz Băi.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 7 IANUARIE 1977

Extragerea I: 42 49 25 15 20 66 74 
82 36.

Extragerea a II-a: 52 44 90 3 7 79 
9 35 47.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:
809 985 lei. , 

ter la tehnologii Ca : extragerea cu
prului și a altor metale cu ajutorul 
bacteriilor, prin leșiere ș.a.

Exprimîndu-mă măi concret, voi 
spune că preocupările cele mai sus
ținute sint îndreptate spre extinderea 
maximă a „exploatărilor la zi" (ca
rierelor), care prezintă avantajul că 
asigură costuri de producție cu 50—60 
la sută mai scăzute și o productivi
tate a muncii de 6—10 ori mai ridi

cată decît In cazul minelor subterane, 
în afară de acestea, se depun efor
turi pentru extinderea metodelor de 
mare productivitate în minele cu ac
tivitate în subteran.

în sectorul țițeiului, aș vrea să 
subliniez că peste două milioane tone 
de țiței urmează să fie extrase, in 
acest an. pe seama metodelor de 
creștere a factorilor de recuperare a 
țițeiului din zăcămintele în exploa
tare,, iar rezerva recuperabilă ca ur
mare a aplicării acelorași metode se 
consideră că va fi cu 2 milioane tone 
țiței mai mare ca in anul 1976.

O altă direcție a progresu
lui tehnic — mecanizarea proceselor 
de producție — va fi marcată de ex
tinderea mecanizării operațiilor de 
tăiere. încărcare și susținere în mi
nele de cărbuni, de încărcare in mi
nele de minereuri, precum și de asi
milare a trei tipuri noi de complexe 
mecanizate de susținere in minele de

R. P. BULGARIA

Proiectele
Veche așezare mi

nieră, orașul Pernik 
este cunoscut astăzi, 
datorită combinatului 
metalurgic înălțat aici 
în anii socialismului, 
ca al doilea centru 
metalurgic ăl R. P. 
Bulgaria, după Kre- 
mikovțî. Ponderea sa 
în economia naționa
lă a țarii vecine 
va crește și mai 
mult în anii următori, 
mai ales cind Perni- 
kul va deveni unicul 
producător de oteluri 
speciale, de înaltă ca
litate, din Bulgaria.

In acest scop, cel 
de-al șaptelea cincinal 
al țării prevede aloca
rea unor importante 
fonduri de investiții, 
pentru reconstrucția și 
modernizarea instala
țiilor acestuia, care în
trec de aproape trei 
ori valoarea mijloace
lor de bază ale com
binatului metalurgic. 
Ca urmare, produc
ția anuală de oțel mar
ca „Pernik" va ajun
ge in anul 1980 la 1,5 
milioane tone, in timp 
ce producția de lamina
te Va depăși, de aseme
nea, cifra de un milion 
tone. Se vor rezolva, 
in același timp, dis
proporțiile existente 
între capacitățile de 
bază ale producției și 
sectoarele auxiliare 
ale combinatului, une
le probleme ale po
luării mediului încon
jurător, precum șt 
problema locuințelor 
pentru salariații aces-

tei mari unități a in
dustriei metalurgice 
bulgare.

încă de anul trecut 
au început lucrările la 
noua oțelărie electri
că, dotată cu 4 cup
toare de cite 100 tone 
fiecare, din care pri
mele două urmează să 
intre în exploatare în 
anul 1980. După darea 
definitivă în funcți
une a oțeîăriei, între
prinderea va furniza

NOTE 
DE CĂLĂTORIE

importante cantități 
de oțeluri speciale, 
procesele de produc
ție fiind complet au
tomatizate.

Al doilea obiectiv de 
bază al programului 
constructorilor de la 
Pernik pentru acest 
cincinal este moderni
zarea secției de . caii- 
brare termică a com
binatului. De aseme
nea, avînd in ve
dere că în viitor oțe- 
lăriile întreprinderii 
vor lucra exclusiv cu 
fier vechi, se va a- 
menaja aici cea mai 
mare și mai modernă 
bază de debitare a 
metalului din Bulga
ria, o unitate dotată 
cu utilaje și prese de 
mare putere, capa
bilă să prelucreze a- 
nual 1.8 milioane tone 
de deșeuri metalice.

„NEWSWEEK" despre perspectivele 
economiei capitaliste în noul an:La orizont-norii unor noi furtunimonetare
în primul său număr pe noul an, săptăminalul american „Newsweek" 

face o trecere in revistă a situației economice a lumii capitaliste in 
cursul anului ce s-a încheiat, încercind, totodată, pe această bază, să 
descifreze perspectivele pentru următoarele 12 luni. Concluzia revistei 
este că și in 1977 economia mondială capitalistă va fi in continuare 
afectată de serioase fenomene de criză.

„în 1976 inflația a atins niveluri 
ridicate in cea mal mare parte a 
țărilor industrializate, determinînd 
un val de perturbații în sistemul 
monetar internațional. Inflația a 
provocat încetinirea, în continuare, 
a ritmului de creștere în Europa 
(occidentală), S.U.A. și Japonia, 
chiar mai înainte să se fi restabi
lit nivelul de dinainte de criză al 
activității economice. Acest feno
men a primit diferite denumiri, ca, 
de exemplu, „pauză" — în Ame
rica sau „nakadarumi" (stagnare) 
— în Japonia. însă, indiferent de 
denumire, fenomenul s-a manifes
tat, practic, pretutindeni. Cel mai 
puternic lovite au fost Italia. Marea 
Britanie și Franța, unde puseele 
inflaționiste și erodarea puternică 
a monedelor naționale au creat 
perspectiva unei noi recesiuni, pro
babil chiar incepînd cu acest an.

In aceste trei țări s-au adoptat 
măsuri de austeritate pentru a 
combate spirala tot mai vertigi
noasă a prețurilor. In ciuda aces
tor măsuri, economiștii din occi
dent sint de acord că nu se între
vede perspectiva unei redresări. 
,.în ultima parte a deceniului, a 
declarat un economist de frunte al 
Comisiei executive a Pieței comu
ne, vom intra într-o perioadă de 
nesiguranță accentuată, în care 
creșterea economică va fi, fără În
doială, mai redusă decît a fost in 
deceniul trecut".

Intr-adevăr, previziunile pentru 
1977 pot fi apreciate, în cel mal 
bun caz, ca rezervate. Economiștii 
Pieței comune estimează că rata 
de creștere a celor nouă țări care 
fac parte din acest organism nu va 
depăși 4 la sută. Chiar în condi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

și 11 ianuarie. In țară : Vreme in ge
neral închisă, cu cer temporar noros. 
Vor cădea precipitații slabe, atît sub 
formă de ninsoare, cît și sub formă de 
lapovlță șl ploaie, mai frecvente în 
vestul și nordul țării, vînt moderat, cu

cărbuni șl a altor utilaje de mare 
tehnicitate. De asemenea, va începe 
livrarea în cantități mari a combine
lor de înaintare și a complexelor 
mecanizate asimilate în anii 1975 și 
1976.

Pentru anul 1977 sint prevăzute în 
planul de stat 43 obiective de cerce
tare și un număr mult mai mare in 
sectorul departamental, pentru solu
ționarea cărora dispunem de insti
tute de cercetare și inginerie tehno
logică organizate pe bazine și specia
lizate pe substanțe, care, pe baza 
realizărilor de pină acum, ne dau 
asigurarea că vor face față in bune 
condiții noilor sarcini.

ș- Problema creșterii produc
tivității muncii este o problemă 
capitală, valabilă pentru toate 
sectoarele, dar mai ales pentru 
industria cărbunelui. Va marca 
anul 1977 un adevărat salt in 
acest domeniu 7

— Indiscutabil. Aș arăta că 
prin măsurile luate — introduce
rea noilor tehnologii, extinde
rea mecanizării, concentrarea pro
ducției etc. — se asigură însemnate 
creșteri ale productivității muncii. 
Bunăoară, în sectorul cărbunelui, in 
timp ce în anii precedent! s-au ob
ținut sporuri de 4—5 la sută, pentru 
anul 1977 se scontează pe o creștere 
de 11,6 la sută. Chiar și acest ritm 
va fi îmbunătățit, în urma acțiunii 
ce se desfășoară in acest scop în 
unitățile din ramura noastră ; de a- 
semenea, prin extinderea procedeelor 
de susținere metalică, inclusiv a sus
ținerii mecanizate, se realizează față 
de anul 1976 o economie de lemn de 
mină de circa 35 000 mc, ce va că
păta utilizări mai eficiente in alte 
ramuri industriale.

oțelarilor din Pernik
Despre amplele di

mensiuni ale acțiu
nii de reconstrucție și 
modernizare a combi
natului vorbește . e- 
locvent și faptul că 
cele două cuptoare ro
tative ce vor fi con
struite aici pentru 
producția de dolomită 
și var au o capacitate 
de producție echiva
lentă cu aceea a unei 
întregi fabrici de ci
ment de mărime me
die.

Numeroasele avanta
je economice ale lu
crărilor de la combi
natul din Pernik ne-au 
fost înfățișate de in
ginerul Stoiko Kan- 
targiev. directorul di
recției investiții. „Pro
ducția combinatului 
nostru în anul 1980, 
a spus el. se va 
tripla, fără ca a- 
ceasta să atragă după 
sine și creșterea nu
mărului de muncitori, 
în același timp, cos
turile unei tone de 
-oțel electric» vor 
fi substanțial mai re
duse decît cele ale 
unei tone de oțel 
obținut in cuptoare 
Martin".

Se poate spune că, 
în mod cert, Per» 
nikul va adăuga pa
trimoniului economic 
al tării noi și mari 
realizări — mărturie a 
talentului creator al 
oamenilor muncii de 
pe meleagurile Bul
gariei socialiste.

C. AMARIȚEI

țiile unei politici economice stimu
lative, S.U.A. nu se pot aștepta, în 
cel mai bun caz, decît la o creș
tere de 5 la sută. Și, probabil, în 
alte țări situația va fi și mai pre
cară. Datorită măsurilor drastice 
antiinflaționiste adoptate, nu este 
de așteptat ca Italia sau Marea 
Bi-itanie, de pildă, să înregistreze 
vreo creștere economică în cursul 
anului 1977.

Tabloul apare și mai Întunecat 
ca urmare a evoluțiilor din ulti
mele săptămîni ale anului trecut. 
Hotărîrea țărilor producătoare cu 
privire la majorarea prețurilor la 
petrol, chiar dacă această majorare 
nu depășește un nivel modest, este 
de natură să ducă Ia erodarea in 
continuare a posibilităților de creș
tere economică.

Un lucru este sigur — și anume 
că seismele monetare se vor ma
nifesta din nou puternic în 1977, 
ridicînd două probleme serioase : 
intensificarea și mai puternică a 
inflației și posibilitatea ca țările 
ale căror monede se depreciază in 
continuare să recurgă la măsuri 
protecționiste. Anul 1976 a cunos
cut unele exemple în acest sens. 
După cum se știe, Italia a impus, 
pentru o scurtă perioadă, măsuri 
de control al importurilor, iar Ja
ponia — deși oficialitățile acestei 
țări neagă acest lucru — a procedat 
la o politică de dumping. Aseme
nea tendințe s-ar putea intensifica 
mult în anul ce vine. Iar acest lu
cru, la rindul său, se va reflecta 
puternic asupra stabilității econo
miei mondiale care, nu mai este 
nevoie s-o spunem, nu își poate 
permite să suporte noi șocuri" — 
încheie revista.

intensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 10 grade șl zero grade, izolat mai 
coborîte în depresiunile din estul Tran
silvaniei șl in nordul Moldovei. Tempe
raturile maxime vor oscila între zero și 
10 grade, local mai ridicate. Pe alocuri 
se va produce ceață, mal ales seara șl 
dimineața, însoțită izolat de chiciură. 
In București : Vreme în general Închi
să. Cerul va fi temporar noros, favo
rabil precipitațiilor slabe. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

— Practic, cu ce rezultate 
s-a soldat pină acum acțiunea 
de reducere a cheltuielilor de 
investiții, a consumurilor de 
materiale de construcție ?

— Deschiderea și punerea în ex
ploatare a zăcămintelor de substanțe 
minerale implică investiții mari. 
De aici, importanta ce trebuie dată 
folosirii eficiente a fondurilor de in
vestiții și capacităților de producție. 
In urma acțiunii inițiate de secreta
rul general al partidului, de revizui
re a proiectelor pentru obiectivele noi 
și cele în curs de construcție, planu) 
de investiții pe anul 1977 a putut fi 
diminuat cu 214 milioane Iei, aproape 
in întregime la lucrările de con
strucții, obținîndu-se și însemnate re
duceri de consumuri la ofel-beton, 
ciment și alte materiale. Dar pro
blema reducerii cheltuielilor de in
vestiții și în special de ‘ construcții- 
montaj rămine în continuare o pro
blemă esențială. a activității noastre 
și vom persevefa pentru a pune în 
valoare noi rezerve, noi posibilități.

Sint. desigur, și alte elemente care 
definesc creșterea eficienței economi
ce. Dar, în mod firesc, acestea nu 
pot fi epuizate într-o convorbire. Un 
lucru, credem, este clar : realizarea 
sarcinilor din 1977 și din întregul 
cincinal va determina schimbări e- 
sențiale in activitatea noastră, va 
schimba înfățișarea industriei extrac
tive românești, ereind, în mod prac
tic, o altă industrie, fundamental 
deosebită de cea cunoscută în trecut, 
demnă de marile obiective ale cinci
nalului revoluției tehnico-știintific».

Convorbire realizata da 
Ion IAZÂR
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SPANIA

„Legalizarea Partidului Comunist 
constituie o necesitate urgentă"

— Declarațiile tovarășului Santiago Carrillo —
MADRID 7 (Agerpres). — în ca

drul unui interviu acordat agenției 
United Press International, secreta
rul 'general al P.C. din Spania, San
tiago Carrillo, a declarat că dacă gu
vernul dorește să creeze o stabilitate 
politică in tară, legalizarea Partidului 
Comunist este absolut necesară. Dacă 
P.C. din Spania va fi. însă silit să 
rămină în afara parlamentului, ne 
vom juca rolul nostru, cu toate con
secințele ce decurg de aici, și este 
evident că, într-o perioadă de criză 
economică foarte gravă, aceasta va 
reprezenta un factor de instabilitate 
politică și socială. Santiago Carrillo 
a precizat că Partidul Comunist ar 
putea coopera cu guvernul premie
rului Adolfo Suarez la solutionarea 
problemelor economice, dacă comu
niștii spanioli vor fi tratati cu res
pectul pe care il merită.

Secretarul general al P.C. din Spa
nia a apreciat că o schimbare paș
nică in direcția unei democrații de
pline este posibilă în Spania, „cu 
condiția abținerii de la discriminări 
politice care să excludă clasa mun
citoare din angrenajul politic". Legat 
de aceasta, Santiago Carrillo a apre
ciat că principalele realizări în cele 
șase luni de când la conducerea tării 
se află guvernul premierului Adolfo 
Suarez sînt înlocuirea comandanților 
armatei și politiei din epoca franchis- 
tă, desființarea tribunalelor politice 
și o amnistie „parțială și insuficien
tă", precum și faptul că s-a putut

★
în cadrul unei întîlniri cu membrii 

guvernului și cu alți demnitari, re
gele Juan Carlos al Spaniei a rele
vat necesitatea întăririi disciplinei în 
rindul forțelor armate „în această 
etapă delicată" din istoria țării, a- 
nunță agenția Reuter. El a cerut ge
neralilor să se supună ordinelor, 
„chiar dacă acestea sînt în contra
dicție cu convingerile lor personale".

Generalul locotenent Manuel Gu
tierrez Mellado, prim-vicepremier 
Însărcinat cu problemele apărării, a 
declarat că forțele armate îl sprijină 
pe rege în eforturile sale de a trans
forma cadrul politic și social al 
țării și a reafirmat că ele nu se 
vor amesteca în politică.

★
Cancelarul R. F. Germania, Hel

mut Schmidt, care în timpul vizitei 
sale la Madrid a fost primit de re
gele Juan Carlos și a avut convor
biri cu primul ministru Adolfo Sua
rez, și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu schimbările produse în ul
timele șase luni în Spania. Dar — 
relevă agenția Reuter — în țară, a

ajunge la o anumită soluție privind 
situația secretarului general al P.C. 
din Spania și a celorlalți conducători 
comuniști. în legătură cu forma de 
stat în perspectivă, el a spus că 
Partidul Comunist se pronunță în 
principiu pentru republică, dar va 
accepta rezultatele unui referendum 
în problema monarhiei.

In legătură cu activitatea P.C. din 
Spania, Santiago Carrillo a arătat că, 
personal, se așteaptă ca regele Juan 
Carlos să legalizeze partidul său îna
intea alegerilor generale din primă
vara acestui an, la care, indiferent 
dacă va fi legalizat sau nu. Partidul 
Comunist va prezenta propriii săi 
candidați pentru ambele camere ale 
pariamențului și va duce o politică 
de alianță cu forțele democratice ale 
țării.

Referindu-se la unele probleme 
internaționale. Santiago Carrillo a 
arătat că Partidul Comunist se pro
nunță pentru intrarea Spaniei în 
Piața comună, dar se opune intrării 
țării ,in . Pactul Nord-Atlantic. Tot
odată. el a arătat că P.C. din Spania 
se pronunță pentru lichidarea baze
lor militare pe teritorii străine. Dar, 
a adăugat S. Carrillo, în absența 
unui acord în această problemă, noi 
vom accepta prezența bazelor S.U.A. 
în Spania. în legătură cu N.A.T.O., 
el a adăugat că, în cazul în care 
electoratul va vota în marea lui ma
joritate pentru intrarea Spaniei în 
Pactul Nord-Atlantic, comuniștii 
spanioli vor accepta această decizie.

♦
spus el, nu există încă deplină de
mocrație și, intr-un fel sau altul, tre
buie acceptată realitatea existentei 
P. C. din Spania.

★
După o întrevedere pe care a 

avut-o cu cancelarul R.F.G., Felipe 
Gonzales, prim-secretar al Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol 
(P.S.M.S.), a declarat că i-a expus 
lui Helmut Schmidt „problema am
nistiei totale", care, în opinia pri
mului secretar al P.S.M.S., trebuie 
să permită „reconcilierea spanioli
lor". Felipe Gonzales a expus, de 
asemenea, în cadrul întrevederii, 
punctul său de vedere asupra legii 
privind organizațiile politice. Tot
odată, el a arătat că a abordat și 
problema legii electorale, apreciind 
că aceasta nu trebuie să devină „un 
instrument de discriminare față de 
nici o forță politică". în final, Felipe 
Gonzales a spus că Helmut Schmidt 
împărtășește punctele sale de vedere 
asupra acestor chestiuni.

ORIENTUL MIJLOCIU
0 Secretarul general al O.N.U. intenționează să aibă consultări 
cu toate părțile interesate din regiune • Duminică, o reuniune 

ministerială arabă la Riad
în urma udei convorbiri pe care 

a avut-o cu secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, șeful dele
gației egiptene la Națiunile Unite, 
Esmat Abdel Meguid, a declarat că 
este posibil ca secretarul general al 
O.N.U. să facă la începutul lunii vii
toare o vizită în Egipt, în vederea 
relansării negocierilor în problema 
situației din Orientul Mijlociu. Tot
odată, reprezentantul egiptean a 
apreciat că există perspective favo
rabile pentru reluarea conferinței 
de la Geneva în problemele referi
toare la Orientul Mijlociu.

France Presse relevă că secretarul 
general al O.N.U. urmează să vizi
teze, de asemenea. • intr-un viitor 
apropiat, Israelul, Siria, Iordania și, 
eventual, Libanul, în lumina unei 
rezoluții a Adunării Generale a 
O.N.U. prin care se prevăd consultări

cu toate părțile interesate în proble
mele privind Orientul Mijlociu.

★
Citind surse oficiale, agenția Reu

ter anunță că duminică urmează să 
aibă loc la Riad o reuniune a mi
niștrilor de externe din unele țări 
arabe. Zilele trecute, ministrul de 
stat kuweitian, Abdel Aziz Hussein, 
a menționat că la această întîlnire 
vor fi discutate modalități de ajuto
rare în continuare a Egiptului și Si
riei. El a reamintit că acordarea 
acestui ajutor a fost hotărîtă la reu
niunea arabă la nivel înalt de la 
Rabat, din 1974. Potrivit agenției 
Reuter, la întîlnirea de duminică ur
mează să participe reprezentanți ai 
Siriei. Egiptului, Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Kuweitului, 
Arabiei Saudite și probabil ai Emi
ratelor Arabe Unite, Libiei și Qua- 
tarului.

Asigurarea suveranității și unității 
naționale — obiectiv prioritar 

Declarațiile președintelui Libanului, Elias Sarkis
BEIRUT — într-o alocuțiune ros

tită la palatul prezidențial, cu prile
jul unei întîlniri cu membrii corpu
lui diplomatic, președintele Libanu
lui, Elias Sarkis, și-a exprimat spe
ranța că țările arabe, statele prietene 
în general și organizațiile regionale 
și internaționale vor acorda sau vor 
continua să acorde Libanului asisten
tă în eforturile sale de reconstrucție. 
După ce a apreciat că țările arabe 
au adus, în cadrul Ligii Arabe, un 
sprijin decisiv cauzei restabilirii in 
Liban a ordinii și securității, pre
ședintele Sarkis a declarat, referin
du-se la situația actuală din țară : 
„întărirea puterii de stat, necesară 
mai mult ca oricînd în aceste împre
jurări, va trebui să fie conformă cu 
principiile esențiale pe care se ba
zează regimul nostru democratic 
parlamentar".

Șeful statului libanez a relevat că 
dorește să orienteze acțiunile statu
lui. și ale guvernului în sensul „asi
gurării apărării teritoriului, suverani
tății pe plan intern și extern, dem
nității statului și a fiecărui cetățean

a! său, unității națiunii și ansamblu
lui patrimoniului său cultural și spi
ritual". Totodată, președintele libanez 
a subliniat apartenența Libanului la 
Liga Arabă și la O.N.U.

★
Elias Sarkis, președintele Libanului, 

l-a primit joi pe colonelul Mohamad 
El Kholi, reprezentant al Siriei în 
Comitetul cvadripartit însărcinat cu 
aplicarea hotărârilor reuniunilor a- 
rabe la nivel înalt de la Cairo și 
Riad, comitet din care fac parte, de 
asemenea, reprezentanții Egiptului, 
Arabiei Saudite și Kuweitului. Mo
hamad El Kholi, care a sosit la. Bei
rut venind de la Damasc, a declarat, 
după convorbirea cu președintele 
libanez, că a examinat cu acesta o 
serie de probleme privind securitatea 
în Liban și recuperarea armamentu
lui greu de la părțile ce s-au aflat 
în conflict. El a apreciat, totodată, 
că această acțiune de stringere a ar
mamentului greu are o importanță 
primordială pentru restabilirea secu
rității în Liban.

Colaborarea balcanică - componentă 
a securității europene 

Convorbiri bulgaro-turce
SOFIA 7 (Agerpres)__ Todor Jiv-

kov, prim-secretar al G.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a primit vineri 
pe Biilent Ecevit, secretar general al 
Partidului Republican al Poporului 
din Turcia, aflat într-o vizită la So
fia — informează agenția B.T.A.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a relevat că dez
voltarea colaborării dintre Bulgaria 
și Turcia reprezintă un aport la 
consolidarea păcii și securității în 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

Comunicat comun iugoslavo-grec
BELGRAD 7 (Agerpres). — în co

municatul publicat la încheierea vi
zitei oficiale în Iugoslavia a minis
trului de externe al Greciei, Dimi
trios Bitsios, evidențiindu-se impor
tanța deosebită a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, se exprimă speranța că reuniunea 
ce va avea loc anul acesta la Bel
grad va contribui la luarea de noi 
măsuri în scopul traducerii în viață 
a Actului final de la Helsinki. Avînd 
în vedere progresul continuu în re
lațiile dintre țările balcanice, cela 
două părți au apreciat că trebuie să 
se acționeze în direcția dezvoltării 
pe mai departe a colaborării dintre 
statele acestei regiuni. Ele consideră 
necesar, de asemenea, paralel cu dez
voltarea relațiilor bilaterale și parti
ciparea egală în drepturi a tuturor 
popoarelor balcanice, să se dezvolte 
colaborarea multilaterală în domeni

ile economic și tehnic, în care există 
posibilități și interese obiective. Păr
țile au relevat necesitatea instaură
rii unor noi relații economice, în sco
pul creării, treptate, a unei noi or
dini economice mondiale, mai juste 
și mai stabile, în condițiile respectă
rii intereselor și egalității tuturor 
țărilor.

în ce privește dezvoltarea co
operării bilaterale pe multiple pla
nuri, comunicatul arată că cele 
două părți vor încuraja contactele 
dintre organizațiile economice din 
Iugoslavia Și întreprinderile din Gre
cia. De asemenea, ele și-au expri
mat satisfacția în legătură cu progre
sele înregistrate în domeniul regu
larizării apelor, îndeosebi în ce pri
vește proiectul de amenajare a rîu- 
lui Vardar și proiectul de realizare 
a unei căi de navigație între Du
năre și Marea Egee.

■ ■■■■■■■■■nea

agențiile de presă
Secretarul general al P.C. 

FranCeZ, GeorSes Marchais, a a- 
preciat, în cadrul unei conferințe de 
presă, ca nociv faptul că guvernul, 
prin politica sa economică, manifes
tă „dorința de a se accelera inte
grarea vest-europeană" — informează 
agenția France Presse. Secretarul 
general al P.C.F. consideră că situa
ția economică si politică din Franța 
este „deosebit de gravă", avînd drept 
urmare „sărăcirea continuă a fran
cezilor". /

Propunere indiană la 
Conferința O.N.U.D.I. In ca- 
drul Conferinței Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.), ce se desfă
șoară la Delhi, delegația Indiei a 
propus crearea unei „Bănci de in
formare industrial-tehnologică" prin 
intermediul căreia să poată fi efec
tuat un schimb util de documentații 
și informații tehnologice între ță
rile în curs de dezvoltare interesate, 
potrivit condițiilor lor specifice.

Cotidianul „I'Unită", or- 
gan al Partidului Comunist Italian, 
salută întîlnirea care a avut loc in
tre Papa Paul al Vl-lea și primarul 
Romei, Giulio Carlo Argan, perso
nalitate politică independentă, ales 
pe listele electorale ale P.C.I.. a- 
preciind-o ca „un eveniment cu 
semnificații profunde". între institu
țiile civile și religioase din capitala 
italiană, arată cotidianul, a fost in
staurat un spirit al respectului reci
proc.

Brigăzi populare de a- 
părare, recent constituite, au în
ceput să funcționeze în patru zone 
ale Luandei, capitala R. P. Angola, 
în vederea combaterii actelor de vio
lentă și a furturilor puse la cale de 
elemente servind interesele reacțiu- 
nii — informează ziarul „Jornal de 
Angola".

Mișcarea pentru pace a 
femeilor din Irlanda de 
Nord, condusă de militantele Betty 
Williams și Mairead Corrigan, a fă
cut cunoscut că este gata să vină în 
ajutorul oricărei persoane dornice 
să părăsească rândurile organizațiilor 
paramilitare ale extremiștilor din 
Ulster. Mai exact, mișcarea va facili
ta respectivelor persoane sustragerea 
de la eventualele represalii, asigu- 
rindu-le refugiul pe teritoriul englez.

După cele două programe 
susținute la Palatul regal, for
mația ansamblului folcloric 
„Ciocîrlia", aflată în Maroc, a 
prezentat, în sala Teatrului Na
tional „Mohammed V" din Ra
bat, un spectacol de gală la 
care au asistat membri ai gu
vernului, alte personalități ale 
viefii politice și culturale maro
cane, membri ai corpului diplo
matic, un numeros public, pre
cum și un mare număr de spe
cialiști români prezenti în Ma
roc.

Exporturile de petrol ale 
Iranuluiau sc^zut cu 9 'a su^ !n 
primele zile ale anului 1977. a anun
țat Compania națională iraniană a 
petrolului (N.I.O.C.). Se precizează 
că unui număr de 2S companii străi
ne, care au făcut cunoscut că vor 
căuta piețe de cumpărare mai ief
tine, li se va cere să-și onoreze 
obligațiile contractuale în ce privește 
achiziționarea petrolului iranian, res
pectiv un volum anual de aproximativ 
60 milioane tone țiței brut. Cele 25 
de societăți străine au cerut o serie 
de facilități în privința preturilor, 
care au fost însă respinse de gu
vernul iranian în baza hotărârilor 
adoptate recent de majoritatea mem
brilor O.P.E.C. privind majorarea 
prețului petrolului cu 10 la sută.

„Poporul Zimbabwe este hotarît 
să-si cucerească libertatea"

4

Patrioții Zimbabwe sînt hotărîți să 
continue lupta împotriva regimului 
rasist de la Salisbury pină la victo
ria finală, a declarat într-o confe
rință de presă, în capitala Nigeriei, 
Joshua Nkomo, președinte al Z.A.P.U., 
lider. al aripii interne a C.N.A. în 
această luptă, forțele patriotice se 
bucură de solidaritatea tuturor for
țelor progresiste din lume, care se 
pronunță pentru înlăturarea de pe 
continentul african a regimurilor ra
siste.

Luînd cuvintul în cadrul unei con
ferințe de presă care a avut loc la 
Addis Abeba, secretarul general al 
Consiliului Național African (C.N.A.), 
Joseph Msika, a declarat că poporul 
Zimbabwe este hotărit să-și cuce
rească libertatea, considerând că mij
locul eficient pentru atingerea aces
tui scop este luptă armată. Planul de 
reglementare propus de Marea Bri- 
tanie și S.U.A., a spus el. elaborat 
fără participarea reprezentanților 
mișcărilor de eliberare, nu poate 
constitui o bază a tratativelor la 
Conferința de la Geneva. Pină cînd

puterea nu va fi transferată în mii- 
nile reprezentanților majorității afri
cane a populației, în Zimbabwe nu 
poate fi vorba de reglementare.

Statele africane vecine Rhodesiei 
vor tine la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni o reuniune la nivel înalt — au 
declarat oficialități din Dar Es Sa
laam. citate de agenția Reuter.

Vorbind în cadrul unei conferințe 
de presă la Maputo, capitala Mozam- 
bicului, Ivor Richard, președintele 
Conferinței de la Geneva în proble
ma rhodesiană, a 'declarat că Ian 
Smith va trebui convins, într-un mod 
sau altul, să accepte propunerile 
britanice privind viitorul constituțio
nal al Rhodesiei.

în continuare, Ivor Richard a ară
tat că, după convorbirea pe care a 
avut-o cu președintele Mozambicului, 
Samora Machel, consideră că progre
sele înregistrate in urma activității 
sale sînt încurajatoare. Totodată, el 
a relevat că a remis președintelui 
mozambican o scrisoare din partea 
premierului britanic, James Calla
ghan.

HANOI

Pregătiri pentru Congresul
Frontului Național

La Hanoi s-au încheiat lucrările 
reuniunii Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam con
vocate în vederea pregătirii viitoru
lui Congres al Frontului Național 
Unit al Vietnamului, ce va avea loc, 
după cum s-a anunțat, la sfîrșitul 
acestei luni. în cursul reuniunii s-a 
constatat — după cum transmi'e 
agenția V.N.A. — că, în actuala eta
pă a revoluției vietnameze, Frontul 
Național Unit trebuie lărgit și con
solidat pentru a deveni o organiza
ție care să reunească pe toți patrioții 
în scopul edificării unui Vietnam

Unit al Vietnamului
pașnic, unit, independent și socialist. 
De asemenea, au fost stabilite punc
tele esențiale ale programului politic 
al Frontului Național Unit.

★
Ministrul de externe al Indoneziei, 

Adam Malik, a evocat, vineri, în ca
drul unei întîlniri cu ziariștii, nece
sitatea ca membrii Asociației Națiu
nilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) 
— Indonezia, Malayezia, Singapore, 
Tailanda și Filipine — să coopereze 
cu Republica Socialistă Vietnam, în 
interesul țărilor respective și al păcii 
în regiune.

Consultări în problema cipriotă
NICOSIA. — La Nicosia a avut loc 

o întrevedere a lui Rauf Denktaș, li
derul ciprioților turci, cu Perez de 
Cuellar, reprezentant personal în Ci
pru al secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. La convorbire a fost 
prezent și generalul irlandez James 
Quinn, noul comandant-șef al forțe
lor O.N.U. din Ciprti. Perez de 
Cuellar a declarat că această între
vedere se încadrează în eforturile în
treprinse de O.N.U. pe lingă părțile 
interesate în scopul soluționării pro
blemei cipriote. Totodată, el a spus 
că e prematur să se pronunțe asupra

transmit:
în discursul Pronuntat la 

posturile naționale de radio și tele
viziune, premierul jamaican Michael 
Manley a respins orice formulă care 
ar veni din exterior pentru soluțio
narea dificultăților economice inter
ne. El a arătat că guvernul său nu 
va accepta, sub nici o formă, imix
tiunea în treburile interne ale țării și 
va căuta soluțiile adecvate în însăși 
realitatea concretă națională, pe baza 
capacităților poporului jamaican.

La Națiunile Unite, repre
zentantul permanent al statului Cen- 
trafrican, Jean Arthur Bandio, a no
tificat transformarea Republicii Cen- 
trafricane în imperiu, sub autorita
tea împăratului Bokassa I.

Acord cvenezueleono-do- 
minican în domeniul pro
specțiunilor petroliere. La 
Caracas s-a anunțat că președintele 
Republicii Dominicane, Joaquin Ba- 
laguer, ă semnat în numele guvernu
lui său un acord cu guvernul Ve- 
nezuelei, în baza căruia întreprin
derea venezueleană „Las Mercedes" 
este autorizată să prospecteze zona 
dominicană Azua, bogată în zăcă
minte petrolifere.

Peste o sută de locuințe 
au fost distruse de un in
cendiu izbucnit în portul chilian 
Valparaiso. Aproximativ o mie de 
persoane au rămas fără adăpost. 
Cartierul Santa Rosa, locuit de fa
milii sărace, a fost în întregime dis
trus de flăcări. Incendiul, deosebit 
de puternic, a necesitat intervenția 
tuturor echipelor de pompieri.

Banca Mondială va acor
da Columbiei un im?rumut <s« 
64 milioane dolari pentru finanțarea 
parțială a programului guvernamen
tal destinat sectorului agrozootehnic.

viitorului negocierilor Intercomunî- 
tare din Cipru, întrerupte din mar
tie 1976.

★
Președintele Ciprului, Makarios, a 

arătat, în cursul unei vizite în re
giunea Paphos, din vestul insulei, că 
în această zonă se vor construi două 
noi obiective — un aeroport și un 
port maritim. Realizarea acestor o- 
biective, a relevat el, se înscrie in 
cadrul eforturilor de dezvoltare eco
nomică a părții apusene a Ciprului, 
defavorizată în această privință față 
de zonele sudică și centrală.

■ ■ ■ ■ ■ n
Alegerile generale din 

Pakistan 8 anunta* primul mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto, vor avea 
loc între 7 și 10 martie. Pentru a per
mite desfășurarea scrutinului, Adu
narea Națională va fi dizolvată la 10 
ianuarie, iar adunările provinciale la 
13 ianuarie. A.F.P. relevă că este 
perttru prima oară cînd alegătorii pa
kistanezi sînt chemați la urne după 
dobîndirea puterii de către Partidul 
Poporului din Pakistan, în urmă cu 
cinci ani.

Succese în lupta anti- 
dfOg. Eo'itia peruană a anunțat 
arestarea membrilor a două bande 
internaționale de traficanți de stupe
fiante care se pregăteau să expe
dieze în Mexic și Columbia peste 
500 kg de droguri. întreaga cantitate 
de stupefiante a fost confiscată. Pe 
de altă parte, s-a precizat că în 
1976 au fost arestați în Peru 2 200 de 
traficanți, dintre care 68 străini.

Numărul șomerilor în 
Australia 8 crescut ’n luna de
cembrie cu 55 016, ajungînd la 327 534. 
Cifra reprezintă 5,4 la sută din forța 
de muncă a țării.

CONGRESUL S.U.A, 
A CONFIRMAT REZULTATELE 
ALEGERILOR PREZIDENȚIALE 
• Noi numiri efectuate de 
președintele ales, Jimmy Car
ter, în viitoarea administra
ție • A început elaborarea 
unui program de relansare 

economică
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

în urma numărării voturilor marilor 
electori. în cadrul unei ședințe co
mune a Senatului și Camerei Repre
zentanților, Jimmy Carter a devenit, 
joi, în mod oficial, președintele ales 
al S.U.A. Jimmy Carter a beneficiat 
de 297 voturi, contracandidatul său 
republican în alegeri, actualul pre
ședinte Gerald Ford, a obținut 240 
voturi, iar guvernatorul Ronald Rea
gan — un vot. Rezultatele votului 
pentru cei doi candidați la vicepre- 
ședinție, respectiv Walter Mon dala 
și Robert Dole, sînt 297 și 241 voturi.

Președintele ales al S.U.A., Jimmy 
Carter, a anunțat, vineri, noi numiri 
în cadrul viitoarei administrații de
mocrate. Astfel, John E. Reinhardt,- 
diplomat de carieră, în prezent asis
tent al secretarului de stat pentru 
problemele relațiilor cu publicul, a 
fost numit director al Agenției de 
informații a Statelor Unite (U.S.I.A.), 
Philip C. Habib, unul dintre princi
palii consilieri ai lui H. Kissinger, 
a fost numit subsecretar de stat pen
tru problemele politice. La- Departa
mentul de Stat au fost numiți, de 
asemenea, Richard M. Moose, în pre
zent director de personal al Subco
mitetului pentru asistență al Comi
siei pentru relații externe a Senatu
lui — în funcția de subsecretar ad
junct pentru problemele conducerii | 
Anthony Lake, fost membru al Con
siliului Securității Naționale, a fost 
desemnat director al Departamentu
lui de planificare politică.

Jimmy Carter, președintele ales al 
S.U.A., a convocat la Plains grupul 
pentru probleme economice al viitoa
rei sale administrații, pentru a ela
bora programul preconizat de relan
sare a economiei americane.

Răspuns pozitiv 
la propunerea Franței 

privind convocarea 
unei reuniuni a țărilor 

occidentale
Referindu-se la surse diplomatica 

din Washington, agenția Franc» 
Presse informează că președintei» 
ales al S.U.A., Jimmy Carter, a de
clarat recent că este de acord să 
participe, în primul semestru al anu
lui curent, la o reuniune cu caracter 
economic la nivel înalt a țărilor in
dustrializate occidentale. Locul și 
data nu au fost încă stabilite. Din 
aceleași surse s-a indicat că o accep
tare de principiu a propunerii pre
ședintelui Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, privind ținerea unei ase
menea conferințe a fost transmisă 
președintelui francez prin interme
diul ambasadei americane la Pari».

„0 țară ospitalieră, un popor 
plin de căldură și omenie"

La Quito, în Ecuador - despre România

Agendă științifică
La Ankara s-a anunțat că 

Institutul de studii în domeniul 
mineralogiei al Turciei are în 
vedere amplasarea de seismo
grafe extrem de sensibile de-a 
lungul „faliei de nord a Anato- 
liei", linie de fisurare a scoar
ței terestre cu un înalt grad de 
seismicitate, pentru depistarea 
din timp a primejdiei eventua
lelor cutremure. Această „fîșie 
seismică" se întinde de la Ada- 
pazari, localitate din apropiere 
de Istanbul, pină în nordul lacu
lui Van, regiune în care în no
iembrie 1976 un seism catastro
fal a provocat moartea a circa 
6 000 de persoane.

★
în conformitate cu programul 

de dezvoltare a serviciilor me
teorologice cu ajutorul sateliți
lor artificiali, în Uniunea Sovie
tică a fost lansat vineri sateli
tul meteorologic „Meteor-2",

★
în zona localității elvețiene 

Meyrin, situată în apropierea 
frontierei cu Franța, a intrat în 
funcțiune un accelerator-gigant 
(Supersincrotron cu protoni — 
S.P.S.) de 400 Gev (Gigaelec- 
tron-volți), care va permite o 
studiere mai aprofundată a struc
turii fundamentale a materiei.

„Formația mea uni
versitară de speciali
tate o datorez studi
ilor făcute in Româ
nia. Am urmat Insti
tutul de petrol, gaze și 
geologie, unde am 
constatat o profun
dă preocupare pentru 
invățămintul de cali
tate, pentru o organi
zare științifică și efi
cientă a studiului. Și 
atenția deosebită care 
se acordă legăturii 
dintre teorie și practi
ca progresului tehnic. 
Voi păstra o recunoș
tință profundă pentru 
sprijinul primit in 
România. Am îndră
git România, pentru 
că și la facultate și la 
cămin — peste tot aș 
putea spune — am dat 
de o ospitalitate plină 
de căldură și omenie, 
de sentimente priete
nești sincere".

...Am transcris, în 
rîndurile de mai sus, 
cîteva fraze din cele 
rostite de o tînără 
specialistă din Ecua
dor, Antonia Perez de 
Andrade, care a stu
diat patru ani în 
România, ca bursieră. 
Dorința ei de a da ex
presie sentimentelor 
de stimă și de dragos
te pentru țara unde 
și-a dobîndit pregăti
rea universitară a fost 
relevată, în mod spon
tan, la o întîlnire la 
Quito a unui grup de 
ecuadorieni ai căror 
copii studiază in 
România.

„Cuvintele Antoniei 
Perez reflectă întru 
totul și simțămintele

fiilor noștri" — ne 
spun Jaime Cabrera și 
Hugo Agurio, care au 
copii la facultăți din 
România. „Viitorul ță
rii noastre, progresul 
național — conti
nuă Jaime Cabre
ra — depind, in 
mare măsură, de 
pregătirea și capacita
tea creatoare a tinere
tului. Aproape două 
sute de tineri ecuado
rieni își însușesc, 
în universitățile din 
București, Cluj-Napo- 
ca și Timișoara, cu
noștințele necesare 
pentru a contribui 
la modernizarea și 
diversificarea econo
miei noastre. Am 
dori să transmitem 
urări fierbinți de feri
cire și prosperitate 
poporului român și 
conducătorului său, 
președintele' Nicolae 
Ceaușescu, a cărui 
vizită în Ecuador a 
lăsat o profundă im
presie".

„Doi copii ai mei — 
Sonia și Eduardo — 
studiază medicina in 
România, ne spune, la 
rindul ei, doamna Ce
lia de Perez. Cunoaș
tem faima școlii me
dicale românești și ne 
dă un sentiment de 
mare satisfacție faptul 
că fiii noștri își desă
vârșesc pregătirea pro
fesională în tara dum
neavoastră."

„Cunoaștem, de ase
menea, înalta calita
te a studiului la facul
tățile de arhitectură 
din România — adău
ga doamna Piedad de

Rueda. De aceea, fiul 
meu, Andres, conside
ră ca o cinste pentru 
el faptul că poate 
studia arhitectura 
in România. In scri
sorile sale răzbat 
simțămintele de stimă 
pentru România și 
poporul român, atit de 
generos și nobil."

...De trei ani fiul 
meu studiază in 
România pentru a 
deveni inginer chi
mist — intră in dis
cuție doamna Estera 
de Montesinos. Pot 
spune — fără să exa
gerez — pe baza scri
sorilor pe care mi le 
trimite băiatul — că 
in România el se sim
te ca acasă. Poporul 
român este un popor 
ospitalier, cu inima 
largă".

Discuția în spaniolă 
este întretăiată de 
cuvinte românești pe 
care cei de față le-au 
învățat de la rudele 
lor, din scrisorile tri
mise din România. 
Soțul tinerei specialis
te de care era vorba 
la începutul acestor 
rinduri ne roagă si 
transmitem, prin in
termediul „Scinteii", 
„cele mai bune urări 
de fericire poporului 
român cu prilejul 
noului an. In sală ră
sună un puternic „La 
mulți ani".

„La mulți ani" în 
limba română, pe linia 
ecuatorului...

Eugen POP
Quito

• CABINĂ CONTRA 
INCENDIILOR.In NOTVegla 
a fost construită o cabină ca
pabilă să ofere, în caz de in
cendiu, adăpost pentru întregul 
echipaj al unui vas. Este vorba 
despre o încăpere de mari di
mensiuni, construită din mate
riale speciale ignifuge și care 
se montează pe puntea navei, 
în primul rînd, în caz de in
cendiu, ea oferă refugiu echi
pajului atita timp cit acesta se 
află la bord. Dacă vasul se scu
fundă, cabina joacă rolul unei 
capsule care plutește la supra
fața apei. Ea poate rămîne timp 
de 6 ore ermetic închisă și este 
înzestrată cu un aparat de ra- 
dio-emisie. Experimentările fă
cute cu un prototip, avînd o 
capacitate de1 36 de oameni, 
s-au încheiat cu succes.

, ® BACTERIILE OCEA
NICE PROVOACĂ 
PLOAIA ? Multă vreme, spe
cialiștii au crezut că particulele 

de gheață, a căror prezență în 
nori declanșează ploaia, au ca 
nucleu un grăunte de praf sau 
resturi de vegetație, prove
nind de pe suprafața te
restră. Această teorie este 
pusă acum sub semnul în
trebării de lucrările a trei 
cercetători de la N.O.A.A. (A- 
genția americană pentru stu
diul oceanului și al atmosferei), 
care consideră că majoritatea 
acestor particule își au originea 
în apa oceanelor. „Declanșato
rul" principal al precipitațiilor 
atmosferice ar fi niște bacterii, 
care trăiesc în simbioză cu fito- 
planctonul marin și care sînt 
proiectate în aer de către bu
lele de spumă ce „explodează" 
la suprafața valurilor. Ele ser
vesc apoi ca nucleu al parti
culelor de gheață, care dau 
naștere ploii sau zăpezii. Dr. 
Russell Schnell, unul dintre cei 
trei cercetători, afirmă că pro
iectarea acestor bacterii prin 
explozia bulelor de spumă se 
face cu viteza de peste 160 km 
pe oră...

• URMA METEORI
TULUI. în apropiere de satul 
Hatîn (Bielorusia), geologii au 
întîlnit un fenomen neobișnuit. 
La o adîncime de 80—140 m, 
prin sondarea unor roci dispuse 
într-o succesiune neașteptată, 
cercetătorii au descoperit o 
groapă uriașă. Fundul gropii 
era acoperit în parte cu rocă 
topită. în mineralele extrase e- 
xistau cristale deformate, care, 
împreună cu alte indicii, denotă 
că aci a avut loc un feno
men ciudat. Geologii au 
tras concluzia că, cu aproxi
mativ 70 milioane de ani în urmă, 
In apropiere de Hatînul de azi 
a căzut un meteorit foarte 
mare. Groapa descoperită nu 
este altceva decît un străvechi 
crater meteoritic. Meteoritul 
însuși s-a evaporat : în mo
mentul impactului, temperatura 
s-a ridicat la cîteva milioane 
de grade.

T>F PRTHT IT TINDKNI
• AUTOVEHICUL PĂ- 

ȘITOR. în Suedia a fost con
struit un autovehicul, cu un 
motor de 65 C.P., capabil să 
treacă un șanț, ridicînd, mai în- 
tii, roțile din față, iar apoi, pe 
cele din spate. în același mod 
el poate „păși" peste un tufiș 
sau orice alt obstacol. Această 
proprietate se datorește faptu
lui că roțile sînt fixate de bra
țele unei pîrghii, lungi de 50 
cm, putîndu-se mișca în sus și 
în jos. sau roti în cerc.

• PĂSĂRILE IN AJU
TORUL MEDICINII. sPe- 
cialiștii de la Centrul epidemio
logie din Potsdam (R.D.G.) au 
remarcat că anumite boli trans
misibile, cum ar fi virușii gri
pei, iși fac apariția mai devre
me la păsările sălbatice de apă 
sau de pădure, decît la oameni. 

Pornind de la această consta
tare, ornitologii au procedat la 
examinarea cu regularitate a 
acestor viețuitoare, ca un mij
loc suplimentar de identifica
re mai operativă a pericolului 
unor noi epidemii de gripă.

• CIRCUL REDIVI- 
VUS. La Monaco s-a desfă
șurat, în ultimele zile ale anului 
trecut, cel de-al treilea festival 
internațional al circului. într-un 
articol pe prima pagină, tocmai 
pentru a sublinia însemnătatea 
evenimentului, ziarul „Le Mon
de" releva că această manifes
tare pune în evidență interesul 
renăscut pe plan mondial pentru 
străvechea artă a circului. Ma
sele de spectatori, scrie ziarul, 
redescoperă cu entuziasm lumea 
plină de o magică poezie a are
nei circului, subliniind ca un ar
gument în acest sens faptul că 

la ora actuală se găsesc la Paris 
nu mai puțin de cinci trupe de 
circ, care se bucură de mare suc
ces. Festivalul de laMonaco a pri
lejuit, firește, un concurs între 
cei mai buni acrobați, trapeziști, 
voltijeri etc.; premiul I „Clow- 
nul de aur" a fost acordat ar
tistului Elvin Bale, de la cele
brul circ american Barnum.

• UN ÎNLOCUITOR 
AL MORFINEI ? După cum 
s-a mai anunțat, doi biochimiști 
britanici, John Hughes și Hans 
Kosterlitz, de la Universitatea 
din Aberdeen, au descoperit în 
creierul unor animale de expe
riență o proteină care exercită 
asupra organismului o Influență 
asemănătoare cu aceea a morfi
nei, fără a prezenta însă, ca 
aceasta din urmă, pericolul unei 
deprinderi, vicioase. Se con
sideră că encefalina — cum 
se numește această proteină — 
are efecte calmante probabil 
prin blocarea unor zone recep
toare din creieg (unde se for
mează senzațiile de durere). 

Efectuînd cercetări în același 
domeniu, biochimistul american 
Roger Guillemin, de la Institu
tul Salk din La Jolla (Califor
nia), a depistat o altă proteină 
cerebrală, endorfina, despre 
care se crede că, acționînd de 
asemenea prin blocarea unor 
zone receptoare, va putea fi fo
losită pentru tratarea unor ma
ladii psihice.

• FOTBAL PE GA
ZON SINTETIC. Calitatea 
cîmpurilor de joc a fost și ră
mîne una dintre problemele 
fotbalului, îndeosebi in unele 
țări europene cu campionate 
lungi, unde sute de me
ciuri sînt amînate din cauza 
stării terenului. în campionatul 
vest-german, de pildă, in ulti
mii 13 ani au fost amînate din 
acest motiv 149 de partide. 
Datorită gazonului artificial 
această problemă nu va 
mai exista, susțin adepții 
săi, propunînd acoperirea 
ariei de joc cu „pollgras", 

o fibră sintetică pe bază de 
poliester. De altfel, o echipă 
vest-germană — V.F.L. Brake — 
dispută, din octombrie, meciu
rile de „acasă" numai pe ga
zon artificial.

• UN PERSONAJ DIN 
LUMEA LUI PROUST. 
La Brighton, în Anglia, a înce
tat din viață, la o vîrstă res
pectabilă, Camille Wixler, a 
cărui profesie de majordom la 
hotelul Ritz din Paris nu l-ar 
fi destinat deloc celebrității, 
dacă scriitorul Marcel Proust 
nu l-ar fi imortalizat in citeva 
romane ca pe un reprezentant 
desăvîrșit al meseriei sale. In
teresant este că Proust s-a fo
losit de Wixler nu numai ca 
prototip al unui personaj, ci și 
ca... ajutor literar. Este vorba 
de faptul că adesea scriitorul 
îi cerea să se ducă în piețe și 
în alte locuri publice și să no
teze cu exactitate modul in 
care _ vorbesc oamenii pentru a 
da cît mai multă autenticitate 
personajelor.
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