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Să cinstim prin muncă spornică, 
prin fapte de vrednicie 

marea aniversare
Centenarul independenței ne reamintește de luptele purtate de-a 

lungul secolelor de poporul nostru împotriva dominației și asupririi străine, 
pentru formarea națiunii, pentru cucerirea libertății. Sa sărbătorim acest 
centenar prin noi împliniri, prin afirmarea și mai puternică a voinței 
poporului nostru de a făuri, prin munca sa, o țară mai îmbelșugată, de 
a-i întări continuu independența și suveranitatea, de a asigura întregii 
națiuni o viață demnă, liberă și fericită.

MCOLAE CEAUȘESCU
Anul !n care am intrat este anul 

!n care poporul român sărbătorește 
un eveniment de însemnătate istori
că în glorioasa istorie a patriei — 
centenarul cuceririi independenței de 
stat a României. Acestui jubileu îi 
vor fi consacrate ample programe de 
manifestări politico-ideologice. științi
fice și cultural-educative. Vor fi or
ganizate adunări populare în reședin
țele de județ. în celelalte municipii 
și orașe, in comune, sesiuni științifice 
și simpozioane. Festivalul „Cîntarea 
României" incluzînd în acest sens 
numeroase concursuri de creație li
terară, muzicală și de arte plastice, 
spectacole, concerte și alte acțiuni 
cultuțal-artistice. De asemenea, se 
vor realiza filme artistice și docu
mentare, se vor construi sau restau
ra monumente consacrate războ’ului 
de independență, vor fi organizate 
noi muzee de istorie națională, expo
ziții, se vor edita monografii și vo
lume de documente.

Așa cum se știe. împrejurările is
torice au făcut ca, din cele mai vechi 
timpuri poporul român să se dezvol
te într-o permanentă confruntare cu 
numeroase și puternice adversități.

Valurile migratoare abătute asupra 
meleagurilor în care el s-a plămădit, 
îndelungata dominație străină, răz
boaiele pustiitoare duse pe teritoriul 
țărilor române de diferite mari pu
teri rivale au frînat progresul 
României, determinînd rămînerea 
ei în urmă față de țările din centrul 
și apusul Europei, întîrzierea pro
cesului de închegare a statului 
național unitar. Dar înrobirea stră
ină n-a putut să înăbușe voința 
ponorului român de a trăi liber. 
Idealurile independenței au împurpu
rat permanent steagurile lui de luptă, 
i-au înzecit forțele in vremurile de 
restriște. Rememorînd paginile de 
nepieritor eroism înscrise în cronica 
veacurilor de la Gelu. Basarab și 
Bogdan pînă la Ștefan cel Mare și 
Mihai Viteazul, continuate apoi de 
epopeea războiului din 1877, avem 
imaginea legendarului eroism al 
unui popor hotărît să nu se lase 
niciodată îngenuncheat. In aprigele 
bătălii purtate in Balcani, alături de 
armata rusă și de voluntarii bulgari, 
prin victoriile repurtate la Grivița, 
Rahova. Smîrdan sau Plevna, roșiorii 
și dorobanții s-au dovedit demni de 
glorioasele tradiții ale înaintașilor

care au luptat la Rovine, Podul înalt 
și Călugăreni. Tocmai acestor reali
tăți le-a dat expresie Programul 
P.C.R., relevînd, ca o caracteristică 
fundamentală a istoriei poporului ro
mân, împletirea indisolubilă a lupte
lor maselor populare pentru libertate 
și dreptate socială cu luptele împo
triva dominației străine, pentru drep
tul de a fi stăpîn în propria țară. 
„Istoria luptelor poporului român — 
se arată în Programul partidului — 
demonstrează cu putere adevărul 
fundamental că jugul asupririi străi
ne poate frîna sau întîrzia pentru un 
timp evoluția unui popor, dar nu poa
te împiedica realizarea aspirațiilor 
sale legitime — cucerirea libertății și 
unității, asigurarea progresului social 
— dacă el este ' hotărît să lupte 
pînă la capăt cu fermitate și 
eroism".

Lupta pentru independență a de
venit in decursul vremurilor princi
pala formă a străduințelor și a efor
turilor poporului român pentru păs
trarea ființei sale naționale, dar pre
misele pentru împlinirea acestui ideal 
s-au creat abia în epoca modernă, 
cînd dezvoltarea forțelor de produc
ție și extinderea relațiilor noi, capi

taliste, au impus eliberarea de sub 
jugul dominației străine și făurirea 
unității naționale in cadrul frontie
relor unuia și aceluiași stat liber și 
independent ca cerințe obiective și 
necesități stringente ale progresului 
multilateral al țării. Revoluțiile din 
1821 și din 1848, înfăptuirea statului 
național român modern, prin Unirea 
din 1859, au creat condițiile politice, 
economice, sociale pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a luptei de 
eliberare națională ce avea să fie 
încununată de laurii victoriei pe cîm- 
purile războiului din 1877.

Dobîndirea independenței de stat 
a României, departe de a fi fost un 
act de generozitate, a fost actul dc 
voință al întregii națiuni, rodul lup
tei pline de eroism a poporului ro
mân, care a sfărimai lanțurile ce il 
încătușau. Nu numai prin lupta 
armatei române, angajate în ope
rațiunile militare, prin jertfele ei 
pe cimourile de bătaie, dar și prin 
eforturile materiale ale întregii popu
lații pentru' susținerea războiului, 
poporul român și-a dovedit cu stră- 
lpn!ro abnegația si spiritul de sacri-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Noi laboratoare 
și ateliere-școală
In județul Dolj învață aproape 

180 030 de elevi și 10 OOO de studenți. 
Practic, unul din patru locuitori ai 
județului învață. Tocmai de aceea 
organele locale de partid și de stat 
se preocupă continuu de dezvol
tarea bazei materiale și a rețelei de 
învățămînt, de 
condiții propice 
rări a procesului instructiv-educa- 
tiv. De curînd, în localitățile Giu- 
bega. Ghindeni, Dobrești și Breasta 
au fost date in folosință școli noi cu 
laboratoare și ateliere moderne. In 
cartierele Craiovitz Nouă. Calea Se-

asigurarea unor' 
bunei desfășu-

verinului și „1 Mai", precum și în 
orașul Filiași s-au dat in folosință noi 
grădiniță cu un număr total de 810 
locuri. De asemenea, au fost puse 
la disnoziția elevilor peste 140 locuri 
în ateliere-școală și nouă labora
toare iar la liceul ..Nicolae Bălces-
cu“ din Craiova s-au dat în folosin
ță o sală de gimnastică și un bazin 
de înot. (N. Băbălău).

Pitești: noi construcții de locuințe
Foto : E. Dichiseanu

MUREȘ

Ritm susținut la construcțiile 
social-culturale

Constructorii de obiective social-culturale din județul 
Mureș, încă din primele zile ale anului, au imprimat 
lucrărilor de construcție și montaj ritmuri ridicate. 
Din cele 3 976 de apartamente ce urmează a fi con
struite în 1977 în județ, cu 1 200 mai mult decît în 
anul trecut, constructorii au creat, încă din luna octom
brie 1976, un larg front de lucru pentru 2 000 apartamente. 
Pe șantierele de locuințe din Tg, .Mureș, Sighișoara, Lu
duș, Tirnăveni și Reghin, ca și în alte localități unde au 
fost deschise șantiere de construcție, au fost inițiate mă
suri de îmbunătățire a activității de construcție și montaj, 
de folosire a unor materiale cu grad ridicat de industria
lizare. De menționat că în acest an constructorii mureșeni 
vor îmbogăți zestrea edilitar-gospodărească a județului cu 
alte numeroase obiective, între care cămine pentru ne- 
familiști cu 1 226 locuri, creșe și grădinițe cu 900 locuri, 
55 de săli de clasă, două săli de gimnastică. (Agerpres).

HUNEDOARA:

O decadă 
rodnică pentru furnaliști, 

oțelari și laminatori
Furnaliștii din cadrul centralei siderurgice Hunedoara 

au produs peste prevederile de plan, în prima decadă a 
lunii ianuarie, mai mult de 1 200 tone fontă. Obținut în
deosebi pe seama creșterii productivității agregatelor și 
a folosirii cu randament sporit a timpului de lucru, succe
sul colectivelor de muncă de la furnale îl completează pe 
cel al topitorilor de la cuptoarele Martin, care au elaborat 
suplimentar peste 1 000 tone oțel.

Acționînd pentru prelucrarea operativă și eficientă a 
lingourilor incandescente de oțel, laminoriștii hunedoreni 
au realizat, în același timp, peste sarcinile stabilite 2 800 
tone de blumuri, profile, benzi și laminate finite. (Ager
pres).

PUTEREA PĂMlNTULUI STĂ ÎN PUTEREA OAMENILOR
Pentru forma un 

strat de numai doi centi
metri de sol, natura are 
nevoie de 300 pînă la 
1 000 de. ani. Și tot natu
rii. în momentele ei de 
capriciu. îi trebuie numai 
cîteva minute ca să dis
trugă ceea ce a creat cu 
răbdare în sute de ani. 
Pe terenurile în pantă, 
lucrate necorespunzător 
și neprotejate. o ploaie 
este suficientă pentru a- 
„spăla" acei doi centi
metri de sol fertil.

Este, totuși. în puterea 
omului să stăvilească a- 
cest fenomen. In loc de 
orice alte demonstrații 
ne vom opri la un epi
sod .trăit de cooperatorii 
din Tirzii. județul Vaslui.

La Tirzii. sat situat pe 
văile Lohanului si Cras- 

. nei, înconjurat din toate 
părțile de dealuri, pustii
te de eroziune, ploile nu 
aduceau bucuria De care 
le-o aduce 
a’te locuri. 
obfs’v"’s'>ră 
neputincioși 
măturat de 
șiroind la vale ..... 
puhoaiele. Pe unele ver
sante golașe se produceau 
alunecări de t°ren. Por
neau la vale pomii și ca
sele cu tot ce aveau în 
bătătură. Se poate spune, 
fără a greși, că fiecare 
p’oaie arunca terenurile, 
de a’cî în urmă cu sute 
de ani.

— Vine duelul peste 
noi. se încetățenise ex
presia. Și cei mai mulți 
erau convinși că nu se 
poate face nimic.

Era în primii ani după 
[ființarea cooperativei

țăranilor din 
Oamenii 
și
pe

se 
priveau 

pămîntul 
dealuri, 

odată cu

1953. A-agricole. Prin 
tunci, 
satului, 
generală, 
chibzuit... 
viitorul 
gricole. De fapt, de viito
rul lor. si nu numai al 
lor... Este interesant să

întreaga obște a 
într-o 
a 
Era 

cooperativei a-

adunare 
discutat, a 

vorba de

Stoian, directorul stațiu
nii de cercetări pentru 
combaterea eroziunii so
lului de la Perieni. Cum ? 
m-am întrebat. Pe atunci 
nici nu aveam utilaje te- 
rasiere. Și nici noi nu 
stăpîneam prea bine me
todele de refacere a so-

0 prejudecată
răpusă... 
cu lopata

frunzărești documentele 
acelei adunări : răzbate 
din ele zbuciumul de a- 
tunci al oamenilor. Hotă- 
rîrea fermă, potrivit că
reia sînt datori măcar să 
încerce să oprească dis
trugerea pămîntului ca- 
re-i hrănea. La început 
nu știau prea bine ce lu
crări sînt de făcut. Știau 
bine un singur lucru : 
era nevoie de muncă, de 
foarte multă muncă.

— Auzisem că la Tirzii 
oamenii au cerut să fie 
sprijiniți pentru a tine 
pămîntul pe dealuri si că 
s-au apucat de treabă — 
rememorează Gheorghe

lurilor erodate (stațiunea 
se înființase în 1956). 
M-am dus să văd ce fac.

Imaginați-vă un deal 
plin de oameni. Un fur
nicar de oameni. Toată 
suflarea din sat era pe 
deal. Unii cu hîrlețe, alții 
cu cazmale. Zeci de că
ruțe. Umpleau cu pămint 
ravenele și ogașele. Nive
lau terenul... Am înțeles 
că aici se și crease un a- 
vanpost în bătălia cu ero
ziunea. Și asta intr-un ju
deț unde aproape 70 la 
sută din terenurile în 
pantă sînt afectate. într-o 
formă' sau alta, de acest 
fenomen. Era de datoria

noastră să-i ajutăm pe 
acești oameni hotărîți.

Specialiștii stațiunii au 
muncit cot la cot cu co
operatorii. Treptat s-au 
introdus metodele mo
derne, științifice de cul
tivare și protecție a tere
nurilor în pantă. Bucată 
cu bucată s-a cucerit din 
dealurile erodate. Să vezi 
la Tirzii satul întreg ur
cat pe dealuri și trebă
luind devenise un fapt 
obișnuit. S-a făcut orga
nizarea antierozională a 
terenului. S-au creat sta
vile în calea apei, ame- 
najîndu-se benzi înier- 
bate, plantîndu-se perdele 
forestiere- de 
(acum, acestea 
ză peste 80 ha 
re). S-a nivelat 
s-a lucrat pămîntul de-a 
lungul curbelor de nivel. 
S-a introdus sistemul de 
cultură în fîșii, adică din 
deal în vale, s-au alter
nat parcelele cu cereale 
păioase sau plante fura
jere (bune protectoare ale 
solului) cu plantele prăsi
toare. S-a muncit ani și 
ani de zile...

„Parcă a prins dealul 
rădăcini", își spuneau 
acum țăranii...

Intr-adevăr, ploaia nu 
mai smulgea solul de pe 
dealuri și. treptat, pămîn
tul a devenit mai roditor. 
Era un cîștig imens. Di
mensiunea lui nu poate 
fi măsurată decît pe sca-

protepție 
însumea- 
de pădu- 
terenul și

Aurel PAPADIUC 
Crăciun LAEUCI

(Continuare 
în pag. a V-a)

EFICIENTĂ ECONOMICĂ SPORITĂ PRIN RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC

SI CALITATIV AL PRODUCȚIEI, PRIN REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALErăspunde industria ușoară
Ample

Sîntem informați, la Comitetul pen
tru problemele consiliilor populare, 
că pentru lucrările de gospo
dărie comunală ce se vor executa 
in așezările urbane și rurale, statul 
investește anul acesta cel mai mare 
volum de fonduri alocat pină acum 
pentru dezvoltarea acestui sector. 
Conform prevederilor planului de 
stat — ne precizează în acest sens 
tovarășul ing. Corneliu Stelniceanu, 
director adjunct în respectivul comi
tet — în acest an urmează să fie 
realizate instalații de alimentare cu 
apă cu un debit total de 560 000 mc pe 
zi. iar rețelele de distribuție să creas
că cu circa 580 km. Pe agenda anu
lui 1977 se află un număr impor
tant de obiective privind alimenta
rea cu apă a localităților, cum ar fi 
realizarea sistemului mi crore", ona) 
(Sebeș-Alba lulia-Teiuș-Blaj-Aiud), 
continuarea etaoei a doua de ali
mentare cu apă a municipiului Pi
tești. dezvoltarea capacităților exis
tente în orașele Sfintu Gheorghe si 
Tîrgu Secuiesc. începerea unor lu
crări de amploare în orașe ca Ora
dea. Bistrița. Buzău sa. Fonduri în
semnate sînt destinate, de asemenea, și 
pentru captarea de noi surse de apă. 
Alături de orașele si municipiile 
care au cunoscut o puternică dez-

lucrări edilitare
voltare industrială sau se află în 
plin proces de industrializare vor 
beneficia de fonduri pentru realiza
rea unor debite proprii și o parte 
însemnată din cele 120 de așezări 
rurale, ce vor deveni, pînă în 1980, 
centre urbane agroindustriale. Pen
tru această categorie de localități, ca 
și pentru comune'e model. planifica- 
te a fi urbanizate în a doua etapă, 
s-au alocat investiții în acest an și 
pentru construirea a circa 100 de băi 
publice.

De o atenție deosebită se bucură 
și lucrările destinate protecției me
diului ambiant al orașelor si comu
nelor. tntre altele, pentru protecția 
calității apei va fi inceoută în acest 
an construcția a circa 60 de stații de 
epurare a anelor uzate. Asemenea 
instalații sînt prevăzute pentru circa 
50 de orașe si circa 10 comune.

Planificarea respectivelor dotări în 
orașe puternic industrializate sau 
care nu disnun încă de un număr 
suficient de instaHtiî. cum ar fi Re
șița. Constanta. C’ui-Nanoca. Ora
dea, CîmD''a TurzH. Botoșani. Bocșa 
etc., reflectă atentia ce se acordă, 
în primul rînd. localităților care se 
confruntă cu probleme mai deosebi
te în această privință. De investiții 
pentru realizarea unor statii de epu
rare a apelor ițzate beneficiază și o

seamă de comune, ca Răcari-Dîmbo- 
vița, Tășnad-Satu Mare. Piatra-Te- 
leorman. Tomești-Timiș. Soveja- 
Vrancea ș.a.. care, unele în prima 
etapă, altele în a doua, sînt planifi
cate să devină centre urbane.

Importante fonduri de investiții sînt 
alocate pentru înnoirea parcului de 
transport urban. Conform planului 
de stat, orașele tării urmează să 
primească în acest an peste 1260 
vehicule pentru transportul in co
mun. Se va acorda prioritate mij
loacelor de mare capacitate — auto
buze. tramvaie cu dublă articulație, 
troleibuze. Alături de județe care au 
pe teritoriu puternice platforme in
dustriale. ca Prahova. Iași. Dolj, 
Constanta ș.a.. anul acesta vor be
neficia de un număr sporit de mij
loace de transport si iudete aflat f 
în plin proces de industrializare, ca 
Sălaj. Botoșani. Teleorman. Bistrița 
și altele.

Volumul mare de fonduri planifi
cat în acest an pentru gospodărirea 
comunală oblieă consiliile populare 
— titulare ale acestor investiții — să 
ia măsuri pentru realizarea lor in
tegrală, spre a contribui și astfel la 
ridicarea standardului de viată și ci
vilizație.

Constantin PRIESCU

— In domeniul creșterii efi
cientei economice, a marcat a- 
nul 1976 un progres simțitor, la 
nivelul exigentelor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice 2

— Hotărîți să transpună neabătut 
în viață sarcinile stabilite de Con
gresul al XI-lea al P.C.R. și con
știent! de înalta răspundere ce le re
vine în vederea asigurării popu
lației cu bunuri de consum mai 
multe, mai bune și mai ieftine, cei 
peste 500 000 de lucrători din indus
tria ușoară s-au străduit și au reu
șit să-și onoreze sarcinile de plan în 
primul an al cincinalului. Amintesc, 
mai intîi, că planul producției glo
bale pe anul 1976 a fost depășit cu 
circa 3,2 miliarde lei, obținindu-se, 
totodată, importante sporuri față de 
planul fizic, la unele sortimente so
licitate de beneficiari : 6.7 milioane 
bucăți tricotaje, confecții textile în 
valoare de 456 milioane lei. aproape
8 milioane metri pătrați geamuri.

Referitor la întrebarea pusă, cred 
că putem spune că anul trecut a mar
cat un progres real în domeniul 
creșterii eficienței. Semnificativ în 
acest sens este faptul că circa 60 la 
sută din producția globală suplimen
tară are la bază îmbunătățirea valo
rificării materiilor prime. Astfel, 
dintr o tonă de fire tip bumbac 
s-au obținut produse cu o valoare 
superioară celei planificate cu circa
9 la sută la țesături și cu aproape 2 
la sută la tricotaje. De asemenea, 
valoarea producției de încălțăminte

cu fețe din piele naturală, ce se rea
lizează dintr-o mie metri pătrați 
piei, este superioară planului cu 15 
la sută. Rezultate bune au fost obți
nute și în domeniul creșterii produc
tivității muncii, prevederile planului 
fiind depășite cu 2,3 la sută. în sfîr- 
șit. mai amintesc că prin acțiunile de 
diversificare și înnoire a producției 
— domenii în care, așa cum pe bună

stabilite inițial in planul cinci
nal. Cum se reflectă, concret, 
aceste sarcini suplimentare in 
planul pe anul 1977 ?

— iîn fundamentarea sarcinilor de 
plan*  pe anul în curs am pornit de 
la sarcinile precise stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului pen
tru dezvoltarea industriei ușoare, de 
la programele speciale aprobate de

Convorbire cu Lina CIOBANU,
ministrul industriei ușoare

dreptate a subliniat secretarul ge
neral al partidului, trebuia să facem 
mai mult — ponderea produselor noi 
și reproiectate în totalul producției a 
ajuns Ia 30 la sută in anul trecut.

Se cuvine să precizez că aceste 
rezultate puteau fi mai bune dacă 
unele conduceri de întreprinderi ar 
fi manifestat o preocupare mai stă
ruitoare pe linia utilizării mai rațio
nale a mașinilor și instalațiilor, evi
tării și diminuării stagnărilor în 
producție, perfecționării pregătirii 
profesionale a lucrătorilor. precum 
și a asigurării unui raport cit mai 
corespunzător între personalul pro
ductiv și cel neproductiv.

— Programul cu privire la 
producția și desfacerea bunuri
lor de consum in perioada 1976— 
1980 prevede la o serie de pro
duse creșteri mai mari decît cele

conducerea partidului cu privire la 
îmbunătățirea calității și diversifica
rea producției, de la indicațiile și 
sarcinile trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in cadrul vizitelor de 
lucru pe care le-a întreprins in 
unitățile industriei ușoare. Avind 
în vedere aceste sarcini și ținînd 
seama de neajunsurile existente în 
activitatea unor unități — pentru a 
căror lichidare vom acționa cu toată 
fermitatea — de Importantele re
zerve interne nevalorificate. prin 
planul pe acest an s-a prevăzut creș
terea suplimentară — față de preve
derile cincinalului pentru' 1977 — a 
producției globale cu 2,3 miliarde Iei, 
prin sporirea producției fizice 'a 
unele produse : tricotaje — 18.5 mi
lioane bucăți, confecții textile — 550 
milioane lei. geamuri — 5.1 milioane 
mp. Mai relev faptul că, asigurînd o

valorificare superioară a materiilor 
prime, în acest an valoarea produc
ției de țesături va fi mai mare de
cit prevederile din planul cincinal 
pentru anul 1977 cu 435 milioane lei, 
iar cea a producției de încălțăminte 
— cu 265 milioane lei.

— tn repetate rîndurl. condu
cerea partidului a subliniat ne
cesitatea ca in industria ușoară 
să se acționeze mai hotărît pen
tru diversificarea producției șl 
ridicarea calității produselor. 
Ce acțiuni deosebite întreprin
deți in anul 1977 pentru tradu
cerea in viață a acestor sarcini ?

— în industria ușoară. eficiența 
activității economice trebuie abor
dată într-o viziune mai largă. Desi
gur. cînd vorbim de eficiență și aici 
vom lua în calcul o serie de indica
tori clasici, consacrați : productivita
tea muncii, cheltuielile de produc
ție ș.a. Fiind însă vorba de bunuri 
de consum, acestor parametri econo
mici mai trebuie să le adăugăm încă 
unul — social. Mă refer la gradul 
de satisfacere a cerințelor consuma
torilor. a gusturilor cumpărătorilor. 
Or. pentru aceasta este necesară, așa 
cum a subliniat pe bună dreptate se
cretarul general al partidului, o 
permanentă căutare și preocupare

Convorbire realizatâ de 
Viorel SALAGEAN

(Continuare in pag. a Il-a)
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CANTITATEA DE OJEL -aceeași
JEVILE-mai multe, de calitate mai bună

Întreprinderea „Republica" din Capitalâ — una din unitățile aparțlnînd 
Centralei Industriale de prelucrări metalurgice — se remarcă prin 
acțiunile întreprinse pentru înnoirea gamei sortimentale de produse 
și reducerea consumului de metal. în fotografie: cîteva din produsele 

cu caracteristici superioare ce se fabrică aici
Foto : E. Dîcbiseanu

[faptulI
La Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976, o deosebită im

portanță a fost acordată problemei ridicării randamentului de fabri
cație a laminatelor, economisirii oțelului, energiei și combustibililor, a 
altor materiale in procesele de producție ale metalurgiei. Sarcini pre
cise în acest sens, stabilite prin planul pe anul 1977, revin și unităților 
care realizează produse de prelucrare metalurgică — țevi și trefilate. 
In legătură cu măsurile adoptate pentru înfăptuirea acestor sarcini, cu 
acțiunile întreprinse, cu problemele ce se impun rezolvate In conti
nuare, am avut o convorbire cu ing. Peîru ZIMBRAN, director ge
neral al Centralei industriale de prelucrări metalurgice.

— Centrala industrială' de prelu
crări metalurgice — ne-a spus la în
ceput interlocutorul — grupează o 
serie de unități al căror profil îl 
constituie fabricarea de țevi, lami
nate finite pline, sîrmă și produse 
din sîrmă, electrozi de sudură, plase 
sudate pentru armarea betoanelor, 
lanțuri industriale și navale, utilaj 
pentru industria metalurgică, cabluri 
de tracțiune, deci produse utilizate în 
cele mai diverse domenii ale econo
miei naționale. Pentru noi, sarcina de 
bază pe care ne-a trasat-o condu
cerea partidului este de a utiliza cu o 
înaltă eficiență resursele materiale 
care ne sînt puse la dispoziție de eco
nomia națională, în scopul realizării 
produselor de prelucrare metalurgi
că la nivel tehnic mondial. Aceasta 
presupune concentrarea tuturor efor
turilor — de la cercetare, proiectare 
și pînă la producție — în vederea 
creșterii coeficientului de utilizare a 
oțelului și a celorlalte materii prime, 
obținerii de economii de metal și 
energie, cu care să fabricăm un plus 
de produse pentru satisfacerea în 
tot mai bune condiții a solicitărilor 
ramurilor beneficiare.

— Care sînt principalele direcții de 
acțiune spre care sînt orientate 
eforturile privind valorificarea supe
rioară a metalului în întreprinderile 
din cadrul centralei 7

— Pentru a răspunde In mod con
cret, mă voi referi în primul rînd la 
perfecționarea actualelor tehnologii 
de fabricație a țevilor din oțel. în 
acest scop, acționăm în mod deosebit 
pentru micșorarea timpului de stațio
nare, a țaglelor în cuptoarele de în
călzire, extinderea încălzirii prin 
curenți de înaltă frecvență, a încăl
zirii in cuptoare cu atmosferă con
trolată, debitarea țaglelor la lungimi 
optime de laminare, optimizarea fi- 
șierii benzilor. Pe aceste căi scontăm 
să reducem cu circa 2 000 tone consu
mul de metal în 1977 față de 1976. 
Urmărim, de asemenea, să se econo
misească circa 3 000 tone de metal 
prin diminuarea pierderilor tehnolo
gice în fabricație. Ne gîndim mai 
ales la aplicarea unor măsuri tehnice 
și organizatorice care vizează rete
zarea selectivă a capetelor țevilor, 
micșorarea ' marginilor retezate în 
lungul benzii la țevile sudate longi
tudinal, respectarea acordării agre
gatelor, sortarea pe comenzi și grupe 
de lungimi la țevi laminate și trase, 
utilizarea capetelor de țagle rezultate 
de la debitarea la lungimi fixe pen
tru reglarea liniilor de laminor, ca și 
extinderea procesului de retezare cu 
discuri abrazive. O influentă favo

rabilă asupra consumurilor are — 
în cincinalul acesta — și aplicarea 
unor procedee tehnologice de 
mare productivitate. între acestea aș 
aminti fabricarea țevilor pe laminor 
continuu, la care consumul de metal 
pe tona de produs se reduce cu cel 
puțin 25 kg; fabricarea de țevi inoxi
dabile, printr-un procedeu modern 
de sudare longitudinală, prin care 
consumul de metal se micșorează,

Rezultate, 
preocupări și obiective 
la centrala industrială 

de resort

față de procedeul actual, cu circa 
600 kg pe tonă ; producerea țevilor 
inoxidabile, refractare și pentru ca
zane energetice, pe baza procedeului 
de extruziune, în urma căruia, pe 
lingă îmbunătățirea calității produse
lor obținute, se asigură și o micșorare 
a consumului de metal cu circa 
200 kg pe tonă în raport cu procedeul 
actual. Estimăm că, pe ansamblul 
cincinalului, promovarea acestor pro
cedee tehnologice va asigura redu
cerea consumului de metal cu peste 
15 000 tone la producția prevăzută a 
se realiza cu astfel de agregate. Sint 
stabilite, totodată, măsuri organiza
torice pentru respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice, folosirea ju
dicioasă a aparaturii de control și 
extinderea procedeului de verificare 
a produselor prin metode nedistruc
tive, ceea ce va avea efecte impor
tante asupra scăderii rebuturilor, 
sporirii calității producției, efecte in 
avantajul atit al producătorilor, cit și 
al beneficiarilor.

— Intrucît v-ați referit la avanta
jele pe care le au beneficiarii pri
vind produsele de prelucrare meta
lurgică realizate în condiții tehnice 
superioare, vă rugăm să insistați 
asupra acelora care se concretizează 
în economii de metal.

— Vom veni în întîmpinarea soli
citărilor beneficiarilor i asimilînd o 
Scrie de produse și reproiectînd unele 
aflate actualmente în fabricație. Intre 
acestea figurează burlane de tubaj 
tratate termic, burlane de tubaj cu 

’ îmbinare extreme linie și Buttress, 
țevi conductă sudate longitudinal, 
laminate finite pline și bare trase cu 
condiții speciale de livrare, sîrme de 
sudură în bioxid de carbon, plase su

date șl altele. Din calculele noastre 
rezultă că, primind aceste produse, 
beneficiarii noștri pot economisi 
anual circa 10 000 tone de metal.

— Beneficiarii pretind, de aseme
nea, cu insistență ca anumite produse 
ce se realizează în cadrul întreprin
derilor centralei, îndeosebi țevi, să 
fie livrate la dimensiuni fixe sau 
multiple, deoarece în acest mod ar 
realiza economii de metal. Ce pre
ocupări există în acest sens 7

— Intr-adevăr, se observă o creș
tere continuă a volumului de pro
duse solicitate la lungimi fixe sau 
multiple. Trebuie spus însă că ono
rarea acestor cereri determină o spo
rire a cantității de capete de țevi 
fără utilizare la producător. De ase
menea, instalațiile de dbbitare în 
flux, la vitezele mari de laminare și 
la productivitățile agregatelor, nu 
permit reglaje la intervale scurte, de 
cîteva minute, cît reprezintă de mul
te ori comenzile. Considerăm că se 
impune intervenția organelor de re
sort ca, in cadrul cotelor de metal, 
să se prevadă și un anumit procent 
de produse în lungimi sau formate 
sub cele minimale din standarde. 
Susținem aceasta, întrucît beneficia
rii au mult mai multe posibilități de 
a utiliza rațional aceste capete.

— Revenind la acțiunile de redu
cere a consumului de metal pe care 
vi le-ați propus, ce măsuri s-au luat 
pentru ca ele să fie duse la bun 
sfîrșit, pentru a se obține eficiența 
scontată ?

— în fiecare întreprindere s-au 
stabilit programe de măsuri care, în 
funcție de condițiile concrete, să 
asigure treptat, din primele săptămîni 
ale anului acesta, înfăptuirea obiec
tivelor privind creșterea calității pro
duselor, permanenta micșorare a 
cheltuielilor materiale de producție, 
utilizarea cît mai rațională și efi
cientă a metalului și a celorlalte ma
terii prime și materiale. Se poate 
aprecia că, practic, la ora actuală, in 
fiecare întreprindere se cunoaște ce 
trebuie făcut, sînt stabiliți cei care 
răspund de aplicarea fiecărei măsuri 
în parte. Esențial este ca atît la ni
velul conducerii fiecărei întreprinderi, 
•cît și al centralei să perseverăm în 
a urmări îndeaproape desfășurarea 
fiecărei acțiuni, să intervenim cu 
promptitudine atunci cînd este ne
cesar și să acordăm tot sprijinul teh
nic și organizatoric de care este 
nevoie.

— In ce măsură problemele spori
rii eficienței producției în unitățile 
centralei, care depind de alte unități 
sau foruri de resort, și-au găsit pînă 
acum rezolvarea 7

— Este necesar să precizăm că in 
acțiunile proprii centralei putem fi 
ajutați în mare măsură de furnizorii 
de metal, de beneficiarii produselor 
noastre, precum și de ministerele de 
resort. Astfel, pentru îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea con
sumului de metal se impun asigu
rarea unor materii prime de calitate, 
precum și o bună ritmicitate în apro-

vizionare, domenii în care revin 
importante obligații Ministerului In
dustriei Metalurgice. Totodată, ar fi 
indicat să se urgenteze introducerea 
în fabricația curentă a instalațiilor de 
control nedistructiv, atît în scopul 
creșterii productivității muncii, cît și 
al siguranței din punct de vedere al 
calității produselor livrate și cum
părate. O atenție deosebită este ne
cesar să se acorde. în continuare, de 
către proiectanți și executant!, fa

bricării anumitor utilaje metalurgice 
și a mașinilor specializate pentru 
producția de țevi și trefilate, în ve
derea obținerii unor produse cu grad 
superior de prelucrare (suprafețe, 
filet, retezare, îndreptare ș.a.), cu 
consumuri reduse de metal si de ca
litate sporită. Ultimul deziderat pe 
care aș dori să-1 relev este acela ca 
beneficiarii noștri să prezinte din 
timp cererile de noî produse, calități 
și condiții tehnice, pentru a se putea

organiza o producție corespunzătoare 
și rațională a acestora. Aș insista, in 
acest context, asupra necesității in
tensificării acțiunilor de tipizare și de 
îmbunătățire a standardelor, în 
scopul reducerii numărului de sorto- 
tipoaimensiuni de țevi și trefilate so
licitate.

Convorbire realizată de 
Cornelia CÂRLAN

SLATINA: Controlul... controlului obștesc
își dovedește eficiența

I
I

I

DIVERS
Gest
al omeniei

In gospodăria lut Marta To- 
deraș din satul Finciu, comuna 
Călățele, județul Cluj, a izbucnit 
un incendiu puternic, care i-a 
mistuit grajdul si furajele. Cu 
mare greutate au putut fi sal
vate animalele mari și oile. Fo
cul se întețise si amenința să 
mistuie chiar casa de locuit, 
gospodăriile vecinilor. Oamenii 
din sat și pompierii voluntari 
au sărit insă ca unul si in cele 
din urmă au localizat incendiul. 
Dar unde să-și adăpostească 
omul, acum iarna, animalele si 
cu ce să le mai hrănească ? Tot 
obștea satului i-a venit in aju
tor. Mină de la mină, sătenii 
au dat, fiecare, din propriile 
șuri, furajele necesare.

„Mulțumesc, oameni buni" — 
a zis simplu M.T.

Cînd
paznicii nu
se... păzesc

Un control inopinat, efectuat 
de către organele de miliție 
prin mai multe unități ale mu
nicipiului Hm. Vilcea, a scos la 
iveală că, în timpul nopții, unii 
paznici nu se păzesc de tenta
ția... alcoolului. Așa a fost cazul 
lui Nicolae Ceaușu (întreprin
derea de colectare șl achiziții), 
Gheorghe Nica (Autoservice) și 
Constantin Nastasie (paznic toc
mai la secția viei și vinului). 
Deunăzi au fost găsiți cu toții 
într-o stare avansată de ebrie
tate. Dar abia cînd s-au „trezit" 
cu lucrătorii de miliție în fața 
lor i-a apucat bine... amețeala.

Cine

I
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După cinci zile de la începerea recensămîntului, strâduiqța comună a 
recenzorilor și a cetățenilor pentru terminarea înregistrărilor lă timp șl deo
potrivă pentru asigurarea unor răspunsuri complete, riguros exacte, la toate 
întrebările din formulare, este evidentă. Din relatările corespondenților noștri 
județeni, din datele centralizate la comisiile de recensămînt rezultă că peste 
tot în țară, sîmbătă și duminică — după cum era de așteptat — s-a lucrat 
cu mult spor.

SITUAȚIA LA ZI A ÎNREGISTRĂRILOR ÎN ȚARĂ 
față de numărul total preliminat
- 80,6 la sută la populație
- 80,8 la sută la locuințe
- 81,2 la sută la clădiri

TULCEA. în toate localitățile'
județului recensămîntul se desfășoa
ră in cele mai bune condiții.

— Din datele centralizate la se
cretariatul tehnic al comisiei jude
țene — ne-a informat tovarășul Du
mitru Tocariu — rezultă că lucrările 
recensâmîntului se vor încheia în 
termenul stabilit, chiar dacă în Delta 
Dunării posibilitățile de acces sint 
mult îngreunate în acest anotimp.

Duminică a fost o zi plină. Lo
cuitorii, aflind la timp, din pre
să. ce îndatoriri au, cum să răs
pundă la întrebări, au contribuit sub
stanțial la succesul acțiunii. Ieri di
mineață (luni — n.n.), procentul de 
recenzare a populației era de 90.5 la 
sută, iar al locuințelor de 89.4 la 
sută. De asemenea, fuseseră înscrise 
în liste și 89 la sută din clădiri. In 
comunele Hamcearca și Pardina re
censămîntul s-a încheiat.

BRAȘOV. Duminică luni>în 
județul Brașov 
lației și al 1_ 
sub semnul aceleiași înalte conștiințe 
politice, cetățenești. Pînă în seara 
zilei de 9 ianuarie, în municipiul Bra
șov au fost recenzate 80.4 la .sută 
dintre persoane. 84.4 la sută locuin
țe și 82 la sută clădiri. In peste 200 
de sectoare recensămîntul a fost 
practic încheiat. Rezultate bune s-au 
obținut și în alte localități, pe an
samblul județului inregistrîndu-șe 
pînă 
sută 
In 
tul 
circa 30 de localități — printre care 
amintim orașul Victoria, comunele 
Apața. Bod. Cincu. Racoș și Bunești 
— recensămîntul s-a realizat în pro
cent de aproape 95 la sută.

r recensămîntul popu- 
locuințelor a continuăt

județului înregistrîndu-se 
duminică aproape 

din populație 
comuna Hărman 
a fost încheiat,

80 la 
și locuințe, 
recensămin- 

iar în alte

— In municipiul Brașov — ne spu
ne tovarășul Dumitru Mosora. se
cretarul comisiei de recensămint — 
am fost sprijiniți de aproape 500 de 
activiști obștești. Amintim dintre a- 
ceștia pe Nicu loan. Nicolae Arde- 
leanu, Ioan Coman. Traian Mihăiles- 
cu. Aurelia Cucu. Maria Goia.

DÎMBOVIȚA. Incă din Pe
rnele zile — ne informa luni, 
10 ianuarie a.c., tov. Florea Ris- 
tache, prim-vicepreședinte al- con
siliului popular județean — re
censămîntul se desfășoară într-un 
ritm susținut, determinat în mare 
parte de minuțiozitatea și temeinicia 
măsurilor preliminare de pregătire și 
de sprijinul pe care-1 acordă perma
nent organele locale de partid și de 
stat.

Din datele centralizate la comisia 
județeană rezultă că, la 9 ianuarie 
a.c., în cele 75 localități ale județului 
ponderea populației înregistrate este 
de- peste 80 Ia sută. In 6 localități, 
printre care Dărmănești. Valea Lun
gă, Răzvad, Răcari. Odobești, înre
gistrările depășesc 90 la sută, iar în 
numeroase sectoare recensămîntul 
s-a încheiat.

Recenzoarea Elvira Ionescu, care a 
terminat de făcut înregistrările în 
sectorul său încă din seara zilei de 
9 ianuarie, ne-a precizat locul său de 
muncă și profesia în termenii ceruți 
de formulare : „Școala generală de 
8 ani Răzvad — învățător".

HARGHITA. în Miercurea Ciuc 
ritmul de înregistrare al persoanelor 
și gospodăriilor a fost constant ri
dicat. Evident, fără nici un rabat de 
la calitatea înregistrărilor. La sț’rsitul

Abia întorși de pe teren, recenzorii de ia circumscripția nr. 6 din sectorul 5 
al Capitalei fac bilanțul duminicii Foto : S. Cristian

celei de-a clncea zi de recensămînt 
fuseseră înregistrate 20 640 de per
soane, 5 952 de locuințe, 2 078 de clă
diri, ceea ce reprezintă aproape 70 la 
sută din totalul preliminat al popu
lației și gospodăriilor.

Doi din cei 135 de recenzori. Victor 
Donescu și Ghizela Orban, din secto
rul 24 al orașului, și-au îndeplinit 
sarcinile încă de luni.

— Succesul recensâmîntului — ne-a 
declarat Ghizela Orban — a fost asi
gurat de colaborarea perfectă a re
cenzărilor cu cetățenii. Pretutindeni, 
aceștia ne-au întîmpinat cu solicitu
dine, gata pregătiți să răspundă la 
toate întrebările noastre.

Grupaj realizat de
Fiorin CIOBĂNESCU 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
în vederea diversificării producției 
și ridicării nivelului calității.

Iată de ce. analizînd critic, cu răs
pundere, situația actuală, pe baza 
indicațiilor concrete date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, am întocmit 
programe specifice fiecărei subramurl 
pentru lărgirea gamei sortimentale 
și ridicarea calității. Pentru anul 
1977 au fost reanalizate și îmbună
tățite planurile pentru introducerea 
progresului tehnic. acestea vizind, 
în principal, valorificarea supe
rioară a materiilor prime, creșterea 
ponderii consumului de fibre și fire 
chimice, precum și a înlocuitorilor de 
piele naturală, diversificarea în con
tinuare a producției, reducerea greu
tății produselor, creșterea gradului 
de finisare a produselor prin aplica
rea de noi tehnologii și extinderea 
celor existente.

în afara celor arătate, s-a întocmit 
un program de măsuri privind îmbu
nătățirea activității de creație-diver- 
sificare, axat pe necesitatea obiectivă 
a stabilirii unei strînse corelări în
tre proiectarea de produse, elabora
rea de tehnologii, programarea pro
ducției, contractarea și desfacerea 
acesteia. în acest an. cind producția 
industriei ușoare sporește cu circa 
8 la sută față de anul trecut, urmea
ză să se realizeze colecții care vor 
cuprinde peste 100 000 sortimente noi 
(articole, desene, modele, poziții co- 
loristice). La articole de îmbrăcă
minte se vor realiza colecții bogate 
de modele pentru toate destinațiile, 
un accent deosebit punindu-se pe di
versificarea articolelor pentru copii, 
turism și agrement, pentru viitoarele 
mame. Se va acționa in continuare 
pentru creșterea confortului in pur
tare prin realizarea de țesături și tri
coturi cu o greutate judicioasă, co
respunzătoare destinației, prin modi
ficarea structurii fibroase, utilizarea 
de fire unice și a firelor de finețe 
ridicată.

Ne-am propus, de asemenea, să în
registrăm în cursul anului 1977 re
zultate convingătoare în domeniul 
introducerii tehnologiilor noi. al asi
milării de noi materiale și produse, 
al diversificării sortimentelor și mo
delelor de încălțăminte, marochină- 
rie, articole de blănărie, mănuși și al 
îmbunătățirii calității și aspectului 
comercial al produselor. în acest sec-

Din Informațiile primite la consi
liul orășenesc al Frontului Unității 
Socialiste am reținut că, în cursul 
anului trecut, cele 76 de echipe cetă
țenești existente în orașul Slatina au 
efectuat peste 1 300 controale in 
unitățile comerciale și de servire 
publică din localitate. Cu ocazia con
troalelor au fost făcute peste 1200 
de propuneri, dintre care aproape 
1 000 au și fost soluționate. Așadar, 
din punct <Jg. vedere statistic, se 
poate aprecia tă echipele de con
trol din Slatina sînt active, iar 
conducerile unităților verificate sînt 
receptive la sugestiile acestora. Cum 
se exolică aceste rezultate 7

— Mai întîi de toate — ne spune 
tovarășul Ion Ilie, secretarul con
siliului orășenesc al Frontului Uni
tății Socialiste — au fost reorga
nizate echipele pe profilul unită
ților din localitate și completate cu 
cadre de specialitate din diferite 
sectoare, în vederea creșterii com
petenței lor. Pentru o mai bună 
urmărire a activității echipelor, s-a 
luat măsura ca, la comisia orășe
nească de coordonare și îndrumare a 
activității de control obștesc, să exis
te un registru special unde se în
scriu concluziile fiecărui control, 
propunerile și modul de rezolvare a 
lor. Binevenită a fost și măsura ca 
membrii consiliului orășenesc al 
Frontului Unității Socialiste să înso
țească periodic echipele de control 
pe teren, pentru a se lua măsuri 
operative de înlăturare a unor nea
junsuri semnalate. De asemenea, am 
organizat întîlniri între echipele de 
control și conducerile unor unități, 
stabilindu-se modalitățile de rezol
vare mai promptă a propunerilor 
făcute.

Despre eficiența acestor măsuri 
organizatorice aveam să ne convin
gem pe teren, cu ocazia unui raid- 
anchetă. S-a dovedit și cu acest 
prilej că, atunci cînd se acordă aten

ția cuvenită organizării și funcționă
rii controlului obștesc, iar cei con
trolați tratează cu răspundere su
gestiile echipelor, efectele se răsfrîng 
în îmbunătățirea activității serviciilor 
publică. Iată cîteva exemple :

o Odată cu construirea unei noi 
clădiri a autogării și mutarea sediului 
acestei unităti în localul nou s-a 
propus, avînd în vedere traficul mare 
de călători, mărirea spațiului maga
zinului alimentar cu autoservire aflat

in pregătirea 
consfătuirii pe țară 

privind controlul 
obștesc

în apropiere. I.C.S. „Alimentara", re
ceptivă la această observație, a re
zolvat cu operativitate solicitarea e- 
chipei de control obștesc formulată 
în numele călătorilor.

• în domeniul transportului în co
mun s-a solicitat și rezolvat proble
ma numărului de autobuze pe anu
mite trasee mai aglomerate, cum ar 
fi centru-gară. centru-T.C.H. ș.a.

a La sugestia echioelor cetățenești 
s-au înființat un centru de carne și 
preparate din carne in noul cartier 
de locuințe Crișan II și o nouă co
fetărie în localul fostei autoserviri de 
pe bd. Al 1 Cuza.

Pe lingă aceste aspecte pozitive, în 
raidul efectuat am întîlnit și unele 
aspecte mai puțin dorite. Astfel, re
petatele propuneri ale echipelor de 
control de a se dota noul complex co
mercial din cartierul de locuințe Pro
gresul II cu o instalație igienico-sa- 
nitarâ nu ^u fost încă rezolvate. De 
asemenea, s-a propus de nenumărate 
ori ridicarea operativă, conform gra

ficului, a ambalajelor din unități, dar 
întreprinderea de profil, avînd sediul 
la... Craiova, nu-și onorează nici pe 
departe obligațiile contractuale. S-au 
propus două soluții : ori se înființea
ză o unitate de valorificare a amba
lajelor și în județul Olt. ori depozi
tul din localitate să aoarțină do o u- 
nitate a județului, cum ar fi, de pil
dă, B.J.A.T.M. Din păcate, nici o mă
sură nu a fost luată. Sînt și alte pro
puneri nesolpționate încă : înființa
rea în cartierul Clocpciov a unei ma- 
rochinăfii și a unui magazin pentru 
vînzarea articolelor de mercerie, pre
cum Si aprovizionarea uniformă cu 
legume, fructe și alte produse a tu
turor magazinelor.

Cum se explică faptul că unele pro
puneri nu au ecoul cuvenit 7 Un răs
puns ar putea fi desprins și din si
tuația intîlnită de noi la magazinul 
„Agrocoop" nr. 16 din cartierul Progre
sul II (responsabil Traian Vîlcelea- 
nu), unde registrul unic de control 
n-a mai fost văzut de conducerea u- 
nității din... aprilie 1975, deși între 
timp s-au efectuat aici 9 controale 
și de fiecare dată s-au făcut o serie 
de propuneri. La rindul lor, echipele 
nu acordă atenția cuvenită tuturor 
sectoarelor supuse controlului obștesc. 
Dacă în unitățile comerciale au fost 
efectuate în cursul anului trecut cir
ca 603 de controale, în schimb, in 
instituțiile culturale echipele au fost 
doar de 27 ori, în unitățile de trans
port in comun — de 13 ori. în uni
tățile de stat și cooperatiste produ
cătoare de bunuri de larg consum — 
de 32 ori. Oricît de însemnată ar fi 
activitatea unităților comerciale, 
controlul obștesc nu trebuie să se 
reducă la acest sector, ci să cuprin
dă, potrivit legii, toate unitățile in 
care echipele cetățenești au un cu- 
vînt de spus.

Emîlian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

a văzut-o ?

I Emilia Boitoș, domiciliată în 
str. Vaier Dumitrescu nr. 48, 
sectorul 2, ne roagă să scriem la 
această rubrică despre dispariția 
mamei sale, Mogoș Maria, năs
cută in anul 1903 in comuna 
Giutbeni, județul Ialomița, do
miciliată în aceeași comună.

Cu o lună în urmă a plecat 
cu o mașină de ocazie spre 
București, la copii. „După alita 
timp, bătrina nu a sosit încă la 
nici unul din frații mei și nici 
la altă rudă. De aceea, ne scrie 
E.B., rugăm pe cei ce au trans- 
portat-o și pe cei ce pot da re
lații să sune la telefonul 43 23 38 
la familia Mogoș Nicolae, fiul 
ei. Era îmbrăcată în palton ma- 
ron, pantofi maron și basma 
neagră".

Ceartă 
scumpă
Intre N. S. din Brașov, strada 

Fagurelui, și fiica sa se tot în
cingeau discuții, care mai de 
care mai aprinse. Motive dife
rite. Recent, în urma unei ast
fel de discuții, N. S. nu mai gă
sea argumente pentru a-și con
vinge fiica asupra punctului său 
de vedere. Atunci, ce s-a gîndit 
el 7 Să-și dea foc casei 1 A în
ceput cu fînarul. Focul s-a ex
tins repede, mistuindu-1 în cî
teva minute. Noroc că au sosit 
la timp pompierii și au reușit 
să localizeze focul.

Cînd tatăl și fiica au făcut so
coteala pagubelor au clătinat 
din cap cu mirare. Ultima cear
tă i-a costat 10 000 lei.

Vă opriți aici, sau mergeți 
mai departe 7

e

I

tor se vor fabrica un număr însem
nat de sortimențe noi, cum sînt : 
circa 800 modele de încălțăminte re
alizate într-o gamă diversă de ma
teriale textile pe bază de bumbac, 
in. cînepă și fire sintetice ; peste 
1 000 modele încălțăminte din mate
riale sintetice pe bază de P.V.C. și 
poliuretan ; peste 5 000 modele în
călțăminte din noi sortimente de 
piele naturală finisată superior ; 
peste 200 noi modele de marochină- 
rie ; peste 200 modele noi din blană 
naturală. Un accent deosebit se va 
pune în continuare pe ridicarea ni-

cadrul unei expoziții organizate în 
luna decembrie 1976. Prețioasele in
dicații date și cu această ocazie de 
secretarul general al partidului con
stituie sarcini mobilizatoare pentru 
lucrătorii din industria ușoară, ho- 
tăriți să acționeze și mai susținut 
pentru reducerea greutății la acele 
sortimente la care greutatea pe pro
dus este încă mare față de produse 
similare din alte țări, precum și pen
tru reducerea consumurilor specifice 
în vederea diminuării procentului de 
materii prime secundare. In acest 
sens, subliniez că limitele de greu-

Cum răspunde industria ușoară 
exigențelor economice ale acestui an 1
velului estetic, îmbunătățirea gradu
lui de confort și ușurarea produselor.

<— In legătură cu acest ultim 
aspect la care v-ați referit, după 
cum știți, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
criticat faptul că in industria 
ușoară materiile prime sint gos
podărite neeficient, la multe 
țesături, de pildă, inregistrin- 
du-se consumuri cu 30—40 la 
sută mai mari decit la produsele 
similare din alte țări. Concret, 
ce s-a întreprins in perioada 
care a trecut de la plenară si 
ce se va întreprinde in acest an 
pentru înlăturarea unor aseme
nea neajunsuri ?

— In toate unitățile de cercetare, 
creație, producție și proiectare s-a 
declanșat o puternică acțiune pentru 
reducerea consumurilor materiale, 
prin proiectarea și rcproiectarea pro
duselor. Prin această acțiune se ur
mărește reducerea greutății produ
selor și a consumurilor, concomitent 
cu îmbunătățirea tehnologiilor de fa
bricație și ridicarea nivelului calita
tiv al produselor. Realizările obținute 
în perioada la care vă referiți au 
fost prezentate conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în

tate — minime și maxime — pe 
grupe de produse, prezentate in ex
poziție ca nivel pentru anul 1980. vor 
fi considerate sarcini obligatorii, 
iuîndu-se măsuri de asimilare a 
noilor produse incă din acest an. De 
fapt. încă de anul trecut s-au luat 
măsuri pentru ca nivelul normelor 
de consum planificat pentru 1980 să 
fie realizat in 1977.

— Lucrătorii din industria 
ușoară vor fi printre primii be
neficiari ai săptămînii de lucru 
reduse. Condiția hotărîtoare 
pentru trecerea la săvtămîna de 
lucru redusă o constituie asigu
rarea unei înalte productivități 
a muncii. Ce măsuri s-au stabi
lit în ramura dv. pentru majo
rarea suplimentară a producti-1 
vității muncii in 1977 '! ■

— Pe baza hotărîrii adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al partidu
lui cu privire la reducerea treptată 
a săptămînii de lucru, industria 
ușoară, unde lucrează un număr în
semnat de femei, va trece, incă d'n 
anul 1977. la experimentarea săptă
mînii de lucru reduse. Așa cum a 
indicat conducerea partidului, in 
toate unitățile s-au prevăzut măsuri 
tehnico-cconomice și politico-organi- 
zatoricc care să asigure, în condițiile

programului de lucru redus, realiza
rea integrală a prevederilor de plan, 
pe baza creșterii mai rapide a pro
ductivității orare a muncii. Un loc 
important între măsurile concrete 
stabiiite in acest scop îl ocupă, de 
exemplu, Îmbunătățirea indicelui de 
utilizare a parcului de mașini de țe
sut și tricotat, stabilirea de zone op
time de servire a acestora, intro
ducerea de norme și normative de 
muncă îmbunătățite, reducerea la 
strictul necesar a personalului in
direct productiv și de servire ge
nerală și utilizarea acestuia in acti
vități direct productive.

Cît privește majorarea suplimen
tară a productivității muncii, acțiune 
care se desfășoară în întreaga eco
nomie, aceasta are același scop de 
a asigura o bună pregătire a condi
țiilor pentru trecerea la săptâmina 
de lucru redusă și creșterea eficien
ței economice. Potrivit unor calcule, 
pe ansamblul ministerului, in acest 
an va trebui să se asigure o majo
rare suplimentară, față de plan, a 
productivității muncii cu circa 3 la 
sulă. în acest sens. în prezent, co
lective special constituite la nivelul 
ministerului, al centralelor și între
prinderilor analizează rezervele exis
tente în domeniul creșterii produc
tivității și stabilesc măsuri concrete 
pentru valorificarea lor. Ca o primă 
acțiune practică amintesc că, in fie
care subramură a industriei ușoare, 
am stabilit cel puțin o întreprindere 
model. Bunăoară. în industria con
fecțiilor — întreprinderea de confec
ții și tricotaje din București, in in
dustria pielăriei și încălțămintei — 
întreprinderea „Banatul" din Timi
șoara ș.a. Experiența cîștigată de 
aceste întreprinderi în ceea ce pri
vește organizarea producției și a 
muncii, utilizarea mașinilor și a foi
ței de muncă, va fi operativ genera
lizată în toate întreprinderile cu pro
fil de producție asemănător.

Pe deplin convinși că pentru pro
gresul economic susținut al patriei 
și ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului nu există alt izvor 
decit munca, lucrătorii din industria 
ușoară vor acționa fără preget, cu 
toate energiile și capacitățile lor 
creatoare, pentru a face din anul 
1977 un an al înaltei eficiente și ca
lități, un an al muncii desfășurate in 
spiritul exigențelor cincinalului re
voluției tehnico-științifice.

Întîmplare 
tragică

Fapta lui Tini Oscar, zugrav 
la Întreprinderea de gospodărie 
comunali din Dej, a consternat 
tot cartierul „Dealul Florilor", 
unde își are locuința. Intr-una 
din zile și-a închis cei trei copii 
în casă și a plecat în oraș. Os
car, de 5 ani, Ana-Maria. de pa
tru ani, și Eva, de un an. Ne- 
supravegheați de nimeni, cei 
trei copii s-au jucat „de-a fo
cul". La un moment dat au în
ceput să se aprindă lucrurile de 
prin casă. Pînă au auzit 
vecinii țipetele copiilor, pînă au 
spart ușa, fetița cea mai mică 
decedase, iar ceilalți doi s-au 
ales cu arsuri grave. Oare cind 
vor înțelege unii părinți că este 
foarte periculos să lași copiii 
nesupravegheați 7

Cum
vă revizuit!

♦

auto
turismul ?t

I

1
I
II

Un cetățean din Rîșnov a in
trat în garaj, a închis ușa și a 
băgat reșoul in priză. Apoi a 
început să-și revizuiască auto
turismul. A desfăcut piesă cu 
piesă și a început să le clă
tească cu benzină. La un mo
ment dat s-a produs o explozie, 
urmată de incendiu, care a fă
cut scrum autoturismul, plus 
acoperișul garajului, plus o par
te dintr-o locuință vecină. Pa
guba se ridică la circa 75 000 
lei.

Rubrică realizată de
Gheorțjhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" □



SCINTEIA — marți 11 ianuarie 1977 PAGINA 3

INDEPENDENTA PATRIEI-
cucerire istorică a poporului român

Torța libertății — 
nestinsă prin veacuri

De-a lungul întregii sale Istorii, poporul român a dus o luptă 
necurmată pentru apărarea meleagurilor pe care s-a plămădit, pen
tru păstrarea ființei sale naționale și neatîrnare Voința neînfrîntă de 
libertate a generat eroismul, devenit legendar, al marilor bătălii ce 
caracterizează epopeea națională.

Să evocăm doar cîteva momente i

® încă strămoșii po
porului român, get°-dacii, ?u 
intrat în istorie ca luptători neclin- 
tiți pentru libertate. Este ceea ce 
le-a atras din partea istoricului an
tic Herodot aprecierea de „cei mai 
vitjeji și cei mai drepți dintre traci". 
Despre regele-erou al dacilor Decc- 
bal. istoricul roman Dio Casius scria: 
„era priceput în ale războiului și is
cusit Ia faptă... viteaz in luptă... pen
tru care lucruri a fost mult timp 
pentru romani un potrivnic de 
temut".

© Sub conducerea lui Ba- 
SOCClb I, armatele românești obțin 
marea victorie de la Posada în 1330, 
asigurînd astfel neatîrnarea și dezvol
tarea liberă a Țării Românești. Mar
tin Strykowski. cronicar polon din 
secolul al XVI-lea. consemnează ast
fel bătălia de la Posada : „Regele 
ungur Carol, ridicind război năpraz- 
nlc asupra domnului muntean Basa- 
rab. fu bătut cu desăvirșire de mun
teni și moldoveni, astfel incit cu pu
tini ai săi abia scapă cu fuga",

© Mircea cel Bâtrîn ,n* 
fringe la Rovine, în 1394, oastea co
tropitoare a sultanului Baiazid, silin-

• Efectivul total al trupelor româ
nești in războiul antihitlerist s-a ci
frat la 538 536 ostași și ofițeri ; în 
diferitele etape ale războiului, nu
mărul unităților noastre aflate in 
luptă a variat de la 14 la 37 de di
vizii.

o în decursul a 264 de zile, armata 
română a străbătut prin luptă o dis
tantă de circa 1 700 de kilofnetri de 
la Marea Neagră pină in Boemia, 
participînd la 16 mari bătălii și la 
367 lupte mai importante, la elibe
rarea a 3 831 localități (în afara celor 
eliberate în cursul insurecției), la

du-1 să se retragă în grabă spre Du- 
ițăre. Despre aspra încleștare de aici 
cronicarul Mihail Moxa scria : „Fu 
război mare cit se intuneca văzduhul 
de mulțimea săgeților, așa de mult 
singe se vărsa, cit erau văile crunte 
și mai pierdu Baiazid oastea lui cu 
totul".

© Oastea condusă de Ștefan 
CCl MorC zdrobește la Podul înalt, 
în 1475, o armată turcească de cir
ca 120 000 de oameni. Vitejia româ
nilor stîrnește elogiul lui Karl Merx 
care scria: „Armata moldovenească..., 
deși mult mai slabă decit cea tur
cească. a zdrobit-o complet, numai 
putini turci au scăpat cu viată ; au 
fost ucise patru pașale, au fost cap
turate 100 de steaguri".

• Mihai Viteazul a repurtat 
strălucite victorii în lupta pentru 
neatîrnare. Invazia din 1595 a oștiri
lor otomane, conduse de Sinan Pașa, 
în Țara Românească s-a încheiat 
printr-un adevărat dezastru : ecoul 
acestor lupte a străbătut întreg con
tinentul. pînă în îndepărtata Spanie, 
unde intr-o broșură, tipărită în 1599, 
se elogia „această victorie prea ves
tită pe care au ciștigat-o valahii".

Mișcarea muncitorească 
apărătoare dîrză 

a libertății patriei
încă de la apariția ei pe scena Istoriei, mișcarea muncitorească 

din România s-a afirmat ca forța cea mai hotărîtă și consecventă a 
luptei pentru neatirnarea, suveranitatea și integritatea teritorială a 
patriei, împotriva politicii claselor dominante de înfeudare economică 
și politică a țării puterilor Imperialiste, această poziție profund pa
triotică ridieîndu-se pe o treaptă nouă, calitativ mai înaltă, prin lupta 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,

„Noi voim să se păstreze independența fie
cărei națiuni, căci altfel n,ci nu s_ar putea stabili adevăratele legă
turi trainice între popoare, în care fiecare națiune să aducă tributul propriu 
de cultură în concertul civilizației omenești".

Din Raportul cu privire la Programul Partidului Social-Democrat 
din România prezentat la Congresul din 1910.

,țXoi, Comuniștii, sîntem Sata apărăm cu arma In mînă 
Independența României dacă țara noastră ar fi silită să ducă un război na
țional de apărare contra imperialismului fascist".

Din scrisoarea C.C. al P.C.R. adresată conducerii P.S.D., 1935.

„Sarcina și răspunderea istorică a Partidu
lui Comunist Român față de P°P°rul român constă >n organi
zarea luptei în România, alături de marele popor sovietic și de cele
lalte popoare cotropite, pentru zdrobirea fascismului sîngeros german și 
a slugilor lui din toate țările, pentru alungarea ocupantilor fasciști din 
România, pentru doborîrea bandei de trădători de la cirma țării, în frunte 
cu generalul Antonescu, pentru eliberarea țării de sub jugul sîngeros ger
man, pentru victoria Uniunii Sovietice, pentru România liberă și inde
pendentă".

Din Circulara C.C. al P.C.R., 1941.

EROICA EPOPEE A ANULUI 1877
Operă proprie—prin jertfă proprie

Independența de stat a României, proclamată în urmă cu 100 de ani, n-a fost un dar sau un rezultat al negocierilor 
purtate îh cancelariile diplomatice, ci opera proprie a poporului român, rodul luptei eroice și jertfelor de sînge ale armatelor 
române pe cîmpurile de bătălie, al eforturilor materiale ale întregii populații românești.

• EFECTIVE MILITARE. România a participat la război 
cu două corpuri de armată — armata de operații și corpul de 
observație — cuprinzind 51 de batalioane, 40 escadroane, 29 
baterii și 5 companii de geniu și pontonieri, cu un efectiv de 
aproape 50 000 de oameni.

• Efectivul total al trupelor mobilizate s-a cifrat la o sută 
de mii de ostași și ofițeri.

• în august 1877, trupele române reprezentau aproximativ*  
jumătate din efectivul armatelor aliate de la Plevna.

• MARI BĂTĂLII. Armata română a înscris în cronica răz
boiului nenumărate pagini de strălucit eroism, repurtînd sau 
contribuind, alături de armata rusă și voluntarii bulgari, la 
obținerea unor remarcabile izbînzi la Grivița, Teliș, Gorni- 
Dubnik, Rahova, Plevna, Inova, Smîrdan și altele.

• In total, în bătăliile războiului de independență pierderile 
armatei române s-au cifrat la circa 10 000 de morți și răniți.

• OFRANDE. De la un capăt la altul al țării, cetățenii din 
cele mai diverse categorii sociale au considerat ca o sacră da
torie să contribuie prin sume de bani și prin ofrande la echi
parea și întreținerea armatei, la îngrijirea răniților. în acest 
scop s-au înființat peste 150 de comitete, societăți și asociații.

• Pentru dotarea și întreținerea armatei s-a adunat prin 
subscripții și donații suma de 1 639 798 lei, din care, 1 212 661 lei 
(la cursul epocii) au fost oferiți anume pentru cumpărare 
de arme.

• Valoarea ofrandelor primite de autorități de la populație 
«e cifrează la 9 247 000 lei (la cursul epocii), sumă cu care se

Suflul patriotic al gîndirii înaintate
Dobindirea independenței naționale, făurirea statului național uni

tar român, liber și independent, s-au impus ca o necesitate obiectivă, 
o cerință vitală pentru însăși existența națiunii, pentru progresul ei 
multilateral ideea independenței a fost afirmată și argumentată cu 
putere de gîndirea social-politică înaintată, înscrisă pe frontispiciul 
mișcărilor social-politice din secolul trecut.

„Libertatea din lăuntru 
este fără putință a dobîndi 
fără libertatea din afară"

— Nicolae BĂLCESCU
„Revoluția viitoare nu se mai 

poate mărgini a voi ca românii să 
fie liberi, egali... Ea nu se va măr
gini a cere libertatea din lăuntru, 
care e peste putință a dobîndi fără 
libertatea din afară, libertatea de 
sub domnirea străină, ci va cere 
unitatea și libertatea națională".

„Nu vom odihni 
pînă nu dobîndim 

suveranitatea"

ei vreau numai totală scăpare de 
subt atîtea epitropii venite In silă. 
Vreau o leagă (unire — n.n.) strîn- 
să, frățească între locuitorii acestui 
pămînt, vreau suveranitate depli
nă..., vreau pace cu toți vecinii lor, 
alianță cu fireștii lor aliați, scurt 
libertatea și fraternitatea înăuntru 
și afară. Acestea le vreau și le cer 
ei cu viața odată, nici că se vor 
odihni pînă nu le vor cîștiga".

„Cel mai prețios drept 
al unei națiuni — 

a se guvehia . 
precum ea voiește"

— George BARIȚIU
„Românii nu vreau sînge, nu 

vreau subjugări de țări vecine, ci

- Dimitrie BOLINTINEANU
„Cel maî prețios drept al unei 

națiuni este dreptul ei de a se gu

verna precum ea voiește; al doi
lea drept al unei națiuni este drep- 
tuL său de a se păstra: o națiune 
are totdeauna dreptul de a respinge 
prin putere orice agresiune ne
dreaptă de afară; al treilea drept 
este acela al dezvoltării libere și 
întregi a tuturor facultăților sale, 
pe cit aplicările lui nu vor fi stri
cătoare intereselor celorlalte na
țiuni".

„Voim să trăim viața 

noastră proprie"
— Mihail KOGĂLNICEANU

„Noi trebuie să dovedim că sîn
tem națiune vie, trebuie să dove
dim că avem conștiința misiunei 
noastre, trebuie să dovedim că sîn
tem în stare să facem și noi sa
crificii pentru ca să păstrăm aceas
tă țară și drepturile ei pentru co
piii noștri... Voim să fim indepen
denți, pentru că voim să trăim cu 
viața noastră proprie, pentru că nu 
voim să mai pătimim pentru greșe- 
lele altora".

Aprecieri internaționale
ROMÂNII ȘI-AU DOVEDIT DREPTUL DE A EXISTA CA NAȚIUNE INDEPENDENTĂ"»»

„Luptele de la Teliș, Gorni- 
Dubnik, Semeret, Trestenik, pre
cum și diferite expedițiuni încre
dințate cavaleriei române au do
vedit într-un mod strălucit bravura, 
ținuta perfectă și exactitudinea în 
serviciu ale brigadelor de roșiori și 
de călărași, precum și ale bateriei 
de artilerie călăreață română. Voi 
păstra întotdeauna o aducere amin
te de sinceră stimă pentru regimen
tele de elită române ce am avut 
onoarea de a avea sub ordine".

(Ordin de zi al generalului rus 
Krilov, comandantul cavaleriei 
Armatei de vest, octombrie 
1877).

„Bărbăteasca pășire a Românie! 
pe cîmpul de răzbel a schimbat cu

o singură lovitură situația statului 
român... Eroii care țin sus și tare 
pe cîmpiile de luptă ale Bulgariei 
drapelul român, care e împodobit 
cu lauri nemuritori, nu-și varsă în 
zadar sîngele lor : România liberă 
și independentă va ocupa cu mîn- 
drie un loc în concertul european 
și măreața ei faptă împreună cu 
numele ei vor fi imprimate în ini
mile generațiilor viitoare".

(Ziarul austriac „Der Osten", 
9 octombrie 1877).

„Românii s-au purtat cu vitejie, 
ei au luat o mare parte la împre- 
surarea Plevnei și la înfrîngerea 
definitivă a lui Osman Pașa care

a hotărît rezultatul campaniei; el 
și-au dovedit în război, ca și în 
pace, dreptul de a exista ca na
țiune independentă".

(Ziarul belgian „Le Bien pu- 
blique", februarie 1878).

„In fața Plevnei brigadele româ
nești au repurtat singurul succes 
al zilei de partea atacatorilor și în 
întîlnirile următoare s-au arătat cu 
totul egali cu cele mai bune trupe 
ale Rusiei. Adevărul este că, în 
general, s-a uitat că numele po
porului român e acela al unui 
neam vînjos și voinic".

(Ziarul englez „The Morning 
Post", 1 octombrie 1877).

putea asigura aprovizionarea cu alimente a armatei operative 
timp de 300 de zile, adică pe întreaga durată a războiului.

o RECHIZIȚII. Valoarea globală a rechizițiilor înregistrate 
oficial s-a ridicat la suma de 11 227 098 lei, sumă ce repre
zenta 82,70 la sută din bugetul Ministerului de Război pe anul 
1877.

• PRESTĂRI. Populația a prestat 1 045 747 zile de muncă 
pentru transporturi și 53 676 zile la lucrări de construcții.

• CONTRIBUȚII DE DINCOLO DE CARPAȚI. Cauza 
luptei pentru independență a găsit un larg ecou și a fost 
efectiv sprijinită de românii de dincolo de Carpați. Deși acti
vitatea comitetelor anume create în acest scop a fost interzisă 
de autoritățile austro-ungare, acțiunea de strîngere a ofrande
lor a continuat, cuprinzind circa 400 de localități din Transil
vania, Banat și Maramureș ; suma subscrisă s-a ridicat la a- 
proape 125 000 franci aur ; au fost donate de asemenea însem
nate cantități de îmbrăcăminte și încălțăminte, pansamente, 
medicamente etc. Importante sume de bani și ofrande s-au 
strîns în satele și orașele Bucovinei.

Atacă dorobanții
(Reproducere după un tablou de G. D Mirea)

Asaltul eroic asupra redutei Grivița 2
(Desen de epocă, reprodus după ziarul „Dorobanțul", decembrie 1877)

Pe fronturile luptei antihitleriste, 
pentru România liberă 

și independentă

Prin victoria socialismului—poporul român, 
deplin stăpîn pe destinele sale

în lupta poporului român pen
tru libertate o importanță ho- 
tărîtoare a avut insurecția na
țională armată antifascistă șl 
antiimperialistă din August 1944, 
înfăptuită din inițiativa și sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. Insurecția a asigurai 
angajarea României, cu întregul 
său potențial uman, militar și 
economic, în rîndurile coaliției 
antihitleriste, pentru eliberarea 
deplină a teritoriului țării, pen
tru înfrîngerea definitivă a fas
cismului, pentru dobîndirea unei 
reale șl depline independențe.

Soldați români pe frontul antihitlerist

escaladarea a 20 masivi muntoși și 
forțarea a 12 mari cursuri de apă.

• Pierderile provocate inamicului 
de armata română reprezintă echi
valentul a 14 divizii.

• Jertfele de singe ale armatei 
române se cifrează la aproape 170 000 
de morți, răniți și dispăruți.

• Peste 300 000 de militari români 
au fost decorați cu ordine și medalii 
românești, sovietice, cehoslovace și 
ungare.

• Cheltuielile de război ale Româ
niei s-au ridicat la peste 1 miliard 

dolari valută (la cursul 1938), sumă 
ce întrece de peste patru ori bu
getul țării în exercițiul 1937—38.

• La dispoziția frontului antihitle
rist au fost puse totalitatea liniilor 
ferate. 80 la sută din capacitatea de 
lucru a atelierelor de reparații, 52 614 
vagoane și 2 377 locomotive.

• Țărănimea a aprovizionat fron
tul cu circa 220 000 tone de produse 
agroalimentare. cu 142 000 de tone 
de furaje și grine. la acestea adău- 
gîndu-se și un mare număr de vite 
care au fost rechiziționate.

Cadrul fundamental al construcției 
socialiste

Victoria socialismului a adus poporului nostru, după 
secole de luptă și Jertfe, adevărata și deplina indepen
dență națională. Temeliile de nezdruncinat ale indepen
denței reale a României socialiste rezidă in faptul că 
întreaga putere politică, toate resursele materiale se 
află în mîinile poporului.

Constituția Republicii Socia
liste România proclamă :

• „Republica Socialistă România 
este stat al oamenilor muncii de la 
orașe și sate, suveran, independent și 
unitar. întreaga putere în Republica 
Socialistă România aparține poporu
lui, liber și stăpîn pe soarta sa. Teri
toriul său este inalienabil și indivi
zibil".

• „Proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție este fie pro
prietate de stat — asupra bunurilor 
aparținind întregului popor, fie pro

Asigurarea Independenței șl suveranității țării con
stituie cadrul fundamental, premisa esențială a dezvol
tării construcției socialiste. Independența și suveranita
tea națională sint continuu consolidate prin dezvoltarea 
economică a țării, prin înfăptuirea politicii partidului de 
industrializare socialistă.

Programul partidului sub_ 
liniază : „Crearea unei industrii pu
ternice este factorul hotăr'tor al 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, al ridicării continue a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, al asigurării inde
pendenței și suveranității țării".

o Roadele politicii de industriali
zare, urmată cu consecvență în toți 
anii construcției socialiste, se reflec

prietate cooperatistă — asupra bunu
rilor aparținind fiecărei organizații 
cooperatiste. Bogățiile de orice natu
ră ale subsolului, minele, terenurile 
din fondul funciar de stat, pădurile, 
apele, izvoarele de energie naturală, 
fabricile și uzinele, băncile. întreprin
derile agricole de stat, stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii, căile de 
comunicație, mijloacele de transport 
și telecomunicații de stat, fondul de 
stat de clădiri și locuințe, baza ma
terială a instituțiilor social-culturale 
de stat aparțin întregului popor, sint 
proprietate de stat".

tă în faptul că în acest an produc
ția industrială a României socialiste 
întrece de peste 35 de ori producția 
anului 1938.

• Continuarea în ritm înalt a in
dustrializării țării constituie una din
tre direcțiile principale ale actualului 
cincinal.

Codul principilor și nor
melor muncii și vieții co- 
munișiilor, ale clicii și echi

tății socialiste prevede: »APâ- 
rarea patriei, a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului reprezintă cea mai 
înaltă obligație a membrilor P.C.R. 
și ai U.T.C., a tuturor cetățenilor ță
rii. Suprema lor îndatorire este de a

Pentru o lume nouă, a libertății tuturor 
popoarelor

Republica Socialistă România așază la temelia re
lațiilor sale internaționale, a înîrerîi sale poîiîici externe 
respectarea principiilor Independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc.

o Pornind de la unitatea indiso
lubilă dintre patriotism și interna
ționalism, partidul și statul nostru, 
odată cu aDărarea și consoli
darea independenței naționale, desfă
șoară o activitate amplă, neobosită 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării frățești cu toate țările socialis
te, cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, pentru dezvoltarea le
găturilor cu noile state independen
te, cu mișcările de eliberare naționa
lă, cu forțele democratice, progresis
te din întreaga lume în lupta pentru 
libertate și progres, împotrivă im
perialismului, colonialismului și neo- 
co'.onialismului.

o Luptînd pentru continua întă
rire a independenței patriei, P.C.R., 
România socialistă militează pentru 
respectarea independenței tuturor na
țiunilor.

Pe toate meridianele sînt apreciate 
eforturile partidului și statului nos
tru pentru înrădăcinarea în viața in
ternațională a noilor principii de re
lații internaționale :

— dreptul inalienabil al fiecărui 
stat la existență, libertate, indepen
dență și suveranitate națională;

— dreptul fiecărui popor de a-și 

fi în orice moment gata să apere cu 
orice sacrificii, chiar cu prețul vieții, 
integritatea patriei, independența și 
suveranitatea națională și de stat, 
realizările socialiste ale poporului 
român".

alege sistemul politic, economic ș! 
social pe care îl dorește;

— egalitate deplină în drepturi a 
tuturor statelor, fără deosebire de 
sistem social și indiferent de mări
me sau grad de dezvoltare;

— dreptul suveran al fiecărui stat 
de a folosi toate resursele naționale 
conform intereselor poporului;

— obligația tuturor statelor de a 
nu interveni, sub nici o formă. în 
treburile interne ale oricărui alt stat ;

— obligația strictă a respectării 
inviolabilității frontierelor și a inte
grității teritoriale;

— obligația statelor de a se abține 
de la amenințarea cu forța sau fo
losirea forței împotriva altui stat ;

— obligația fiecărui stat de a res- 
pacta drepturile celorlalte state.

Aceste princinii și-au găsit reflec
tare în toate TRATATELE. DECLA
RAȚIILE SOLEMNE COMUNE Șl 
DECLARAȚIILE COMUNE semnate 
de țara noastră cu numeroase elte 
state; ele au fost deopotrivă afir
mate cu tărie de reprezentanții 
României în forurile internaționala 
și prin toate formele de activitate 
politico-diplomatică.
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INFORMAREA POLITICA
O triplă cerință

ACTUALITATE, CARACTER CONCRET, CAPA CITA TE MOBILIZA TO ARE
în conformitate cu prevederile 

Programului de măsuri, adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1976. in cadrul adunărilor generale, 
ce se desfășoară lunar în organiza
țiile de partid și U.T.C., s-a introdus, 
ca punct distinct al ordinii de zi. in
formarea politică. Această măsură 
vorbește prin ea însăși despre im
portanța acordată de conducerea 
partidului cunoașterii de către co
muniști și toți oamenii muncii a 
problemelor actuale ale politicii in
terne și internaționale a partidului, 
a rațiunilor care stau la baza hotări- 
rilor și acțiunilor sale, < ca’ o condi
ție esențială a participării lor con
știente la conducerea societății, la 
înfăptuirea sarcinilor construcției so
cialiste.

Urmărind modul cum se realizează 
informarea politică în organizații 
de bază din întreprinderi .ale ju
dețului Buzău și Prahova, consem
năm preocuparea organelor locale 
de partid pentru a-i asigura un con
ținut bogat, o înaltă eficientă edu
cativă. Astfel, la Buzău, secretari și 
alți membri ai biroului comitetului 
județean de partid au avut întâlniri 
cu activul de partid din întreprin
deri și comune, in cadrul cărora au 
făcut expuneri asupra evenimente
lor interne și internaționale, urmate 
de recomandări cu privire la modul 
cum trebuie făcută informarea po
litică. Pe plan județean s-au întocm’t 
materiale în sprijinul celor ce des
fășoară informările : un documen
tar referitor la îndeplinirea planului 
pe anul trecut și sarcinile care revin 
în anul acesta județului, o fotoexpo- 
ziție intitulată „Cincinalul în ima
gini" etc., toate acestea întregind în 
mod fericit sintezele săptămînale și . 
lunare ale evenimentelor politice 
terne și internaționale publicate 
pr^să.

în județul Prahova, Cabinetul
dețean pentru activitatea ideoilogică 
și politico-educativă Prahova a 
elaborat un îndrumar metodologic 
privind modul cum trebuie pregătite 
și organizate informările politice.

Măsurile privind informarea poli
tică au fost concepute de partid ca 
avînd nu numai un scop informativ 
general, ci. deopotrivă, o finalitate 
formativă, practică. în condițiile in 
care majoritatea oamenilor iau cu
noștință din presă și de la radio- 
televiziune despre diferitele eveni-

mente ale vieții social-politice. rostul 
informării nu este acela de a le re
peta aidoma, sau de a enumera un 
buletin de știri, ci, după o sumară 
trecere în revistă a evenimentelor 
mai importante, de a le interpreta, 
explica și comenta, de a desluși sem
nificația, sensul diferitelor măsuri 
sau acțiuni întreprinse de partid. 
Investigațiile noastre au arătat că 
acc-lo unde există o asemenea pre
ocupare din partea organizațiilor de 
partid, informările sînt bogate in 
idei și conc'uzii. contribuie in mod 
real• la edificarea particinanti’or 
asupra diverselor probleme. De pildă, 
la organizația de partid nr. 9 a în
treprinderii „1 Mai“ din Ploiești, in-

cărora trebuie să le răspundăplexe ____  _____ __ -ns-—______
informarea politică. în multe cazuri 
se face doar o sumară trecere în re
vistă a evenimentelor. Astfel, la or
ganizația de partid nr. 22 saoe foraj 
a întreprinderii „1 Mai“-Ploiești. in
formarea s-a compus dintr-o suită de 
știri puse cap la cap. fără o minimă 
preocupare de selecționare si de co
mentare în funcție de importanta și 
semnificația lor ; ea nu a durat 
decît cîteva minute : vorbitorul s-a 
așezat jos. nimeni n-a avut de adre
sat n!ci o întrebare și s-a trecut Ia 

•al doilea punct al ordinii de zi. Un 
exemplu ilustrînd cît se poate de 
clar că formalismul anulează în fapt 
valoarea educativă a informării.

Din experiența unor organizații de partid 
din județele Buzău și Prahova

in- 
în

iu-

formarea prezentată de șeful secției, 
după o( succintă trecere in revistă a 
evenimentelor lunii decembrie, s-a 
ocupat pe larg de vizitele de lucru 
succesive pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a efectuat la expozi
țiile consacrate noutăților în dome
niul tehnologiilor și materialelor de 
construcții, precum și al bunurilor de 
larg consum. S-a accentuat că indica
țiile date cu aceste prilejuri nu privesc 
numai sectoarele respective, ci abso
lut toate ramurile ecnnomie’. ca 
atare și activitatea întreprinderilor 
resnective. în lumina indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului cu prilejul acestor vizite, pre
cum și în cuvîntarea la consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. s-a 
subliniat că ceea ce trebuie să con
centreze atenția comuniștilor, a or
ganizației de partid sînt factorii ca
litativi ai activității economice, îna
inte de toate preocuparea pentru in
troducerea rapidă în producție a teh
nicii și tehnologiilor înaintate, redu
cerea consumurilor, sporirea eficien
ței economice — cerințe concrete, 
practice ale revoluției tehnico-știin- 
țifice. în felul acesta, informarea a 
căoătat un caracter activ, mobili
zator.

Nu in toate locurile s-au înțeles 
însă bine rosturile și finalitățile corn-

La organizația de partid nr. 8 din 
cadrul depoului C.F.R. Ploiești am 
remarcat o altă anomalie în reali
zarea informării — și anume : absen
ta problemelor celor mai noi, mai ac
tuale. Vorbitorul s-a ocupat pe larg 
de evenimente politice interne și ex
terne petrecute în luna noiembrie, 
dar tocmai pentru cele din luna de
cembrie. care trebuiau să formeze 
principalul conținut al expunerii — 
nu s-a mai găsit timp.. Este limpede 
că asemenea informări nu-și ating 
scopul, sînt lipsite de- prospețime și 
eficientă.

O informare concretă, mobilizatoa
re nu este de conceput fără aborda
rea aspectelor și preocupărilor spe
cifice colectivului respectiv. Or. în 
nu. puține locuri, informarea se re
zumă la lectura cvasiidentică a sin
tezelor săptămînale sau lunare a- 
părute în presă, la repetarea lor ai
doma. Or. este ușor de înțeles că a- 

. ceste materiale sînt ajutătoare, con
stituie numai puncte de plecare, ele 
trebuind să fie dezvoltate. îmbogăți
te și completate cu diferite aspecte 
care răspund cerințelor și preocupă
rilor specifice locului de muncă, 
ales într-o perioadă cum este 
actuală, a începutului de an, 
colectivele din întreprinderi iși 
cu acuitate problemele unei cît
bune organizări a producției, spre a 
obține de la început randamentele 
scontate, a răspunde exigențelor su
perioare formulate de conducerea 
partidului, aspectele concrete privind 
activitatea economică, trebuie 
neapărat prezente.

Experiența organizației de 
din secția laminare-șlefuire
treprinderii de geamuri Buzău re
levă în acest sens elemente demne 
de reținut. Astfel, luna trecută, cînd 
colectivul secției a fost confruntat 
cu probleme deosebite, de soluționa
rea cărora depindea ritmicitatea șî 
calitatea producției pe întreaga în
treprindere. informarea prezentată 
în adunarea de partid s-ai ocupat 
tocmai de aceste aspecte ; s-au tre
cut în revistă măsurile adoptate, ac
țiunile ce se impun în continuare 
pentru a se asigura realizarea pla
nului anual la termen și a pregăti in 
bune condiții producția anului 1977. 
în acest fel. informarea politică s-a

Mai 
cea 

cînd 
pun 
mai

Diplome maramureșene"
să fie

partid
a In-

V
Un film documentar 

cu indiscutabile virtuți 
artistice. De la Poro- 
lissum în sus, pe va
lea rîului Samus, în
tr-o geografie de basm 
s-au retras din calea 
romanilor, cu aproape 
două mii de ani 
mă, dacii care 
să rămină în 
stb numele de ... 
liberi". îmbrățișați de 
codri fără sfirșit, ei au 
supraviețuit acolo du
pă ce au reușit să sca
pe din calea lui Lusi- 
us Quietus, comandan
tul roman, de origine 
maură, a cărui faimă 
de „cel mai crud" a 

. traversat timpul pină 
la noi.

Filmul lui Paul Orza 
„Diplome maramure
șene" este un omagiu 
adus demnității și te
nacității 
tori spre 
dreaptă 
privirile 
tuturor, 
altă parte a țării am 
fi. E un fenomen in
teresant 
goste 
care se 
cred, și 
menea.
le munților să păstre
ze și să transmită obi
ceiuri și .calități uma
ne care împlin''sc fe- 

. ricit personalitatea po
porului român.

Pe măsura derulării 
filmului, interesul nos
tru crește, gîndul fuge 
înapoi cu secole, re
memorează suita de 
urgii pe care istoria 
le-a rezervat dacilor

in ur- 
aveau 
istorie 
„dacii

acestor locui- 
care se in- 
cu dragoste 
noastre, ale 
din oricare

această dra- 
unanimă. • de 

mai bucură, 
moții, de ase- 
rămasi în cute-

liberi după anul 108 
................... au 

trecut, ei au rămas a- 
colo, înfruntindu-le, și 
este emoționantă mîn- 
dria cu care acești ță
rani din satele de pe 
malul Izei iși citesc 
„actele", precum cel 
al lui Grigore și Filip 
Stanca, primit de la 
Principele Gabriel al 
Transilvaniei, care le 
atestă dreptul asupra 
pămîntului și existen
ța lor din moși stră
moși pe acele melea
guri. . Aceste diplome 
emise în secolele XIV— 
XV. păstrate astăzi cu 
grijă de Arhivele sta
tului din Baia 
sînt 
mare valoare istorică. 
E aproape o minune 
că au rezistat in 
timn aceste neprețui
ta documente păstrate 
pe unul dintre cale 
mai fragile materiale: 
hîrtia. Mare trebuie să 
fi fost grija maramu
reșenilor dacă, dună 
sacole. putem descifra 
ceara sigiliilor și tex
tul de parcă ar fi fost 
emise la începutul 
acestui veac.

Filmul „Diplome ma
ramureșene" evocă, 
prin materialele , pe 
care le pune la dis
poziție. casa menu-ia- 
lă din ■
mației, 
dăruit 
nobile.
Cu pasiune înalt pa
triotică, el a adunat 
intre coperțile unui 
volum — tipărit pe 
cheltuiala sa — zeci și

e.n. Vicisitudinile

Mare,
documente de

Sighetu M’.r- 
omul care și-a 
viața unei idei 

Iqan Mihalyi.

zeci de diplome, o- 
ferind cercetătorilor 
istoriei poporului ro
mân documente de o 
valoare inestimabilă. 
Filmul ni-l restituie 
pe acest cărturar pa
triot în toată frumu
sețea lui morală și fi
zică. Pentru mulți și 
pentru cel ce scrie a- 
ceste rînduri. Ioan Mi
halyi a fost un nume 
necunoscut, pe care 
filmul ni l-a dăruit 
pentru totdeauna. A- 
paratul revine de foar
te multe ori asupra fi
gurii lui nobile, impu- 
nind-o memoriei. E o 
idee fericită a regizo
rului Paul Orza de a 
fi insistat pe portre
tul cărturarului, de a 
fi revenit pe chipul a 
cărui frumusețe s-a 
perpetuat pină la ulti
mele descendente. Și 
nu o face fără a ur
mări o idee. Sînt fil
mați nenumărați copii 
— frumoși copii! — și 
bărbați, și femei, por
trete de oameni de 
care te apropii sufle
tește, pentru că pe toa
te citești o imensă 
limpezime a cugetului. 
Cineastul are 
de, a fi ales, 
d'.tă dragoste, 
care vorbesc 
spiritualitatea 
oameni.

Este o reușită certă 
acest film și mă gin- 
desc că documentarul 
artistic nu se bucură 
de atenția pe care o- 
merită din partea cri
ticii.

soldat nu numai cu un spor de cu
noștințe, ci și cu o mai bună orien
tare a comuniștilor 
concretă, practică.

Se cuvine subliniat 
privința concretizării 
nerale potrivit specificului locului de 
muncă multe informări sint deficita
re. De pildă. în informarea prezenta
tă la organizația de bază Unitatea 2 
a întreprinderii „Textila" Buzău nu 
s-a amintit nimic despre preocupări
le colectivului, despre răspunderile 
care revin comuniștilor în realizarea 
planului pe noul an. fapt cu atit mai 
surprinzător, cu cît în întreprindere 
se manifestă serioase neajunsuri în 
ceea ce privește calitatea produc
ției. utilizarea capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, consu
murile de materii prime. în infor
marea ținută în cadrul organizației 
de ba’ă nr. 3 a Trustului de con
strucții industria'e Ploiești au fo~t 
prezentate, e drept, sarcinile trasate 
constrictorilor de Plenara din 2—3 
noiembrie a C.C. a! P.C.R., măsurile 
adoptate pe plan central și local. Dar 
această prezentare s-a oprit... la 
poarta șantierului, ignorînd tocmai 
ceea ce ar fi trebuit să-i dea sub
stanță concretă și anume cum se în
deplinesc sarcinile respective pe 
șantier, ce trebuie făcut în continua
re pentru transpunerea lor în viată.

încercînd să pătrundem cîteva din 
cauzele deficientelor semnalate, 
menționăm, în primul rind. faptul 
că de multe ori persoanele care fac 
informarea sînt desemnate la întim- 
plare. Desigur, în această privință nu 
există restricții, fiecare comunist 
poate să prezinte evenimentele din 
cadrul unei luni, cu condiția să aibă 
o temeinică pregătire politică. Este 
de dorit însă ca cel puțin pentru a- 
ceastă perioadă de început, cînd nu 
există suficientă experiență, sarcina 
întocmirii informărilor să fie încre
dințată cadrelor celor mei bine pre
gătite — cadre de conducere din or- 
gane'e locale de partid și de stat, 
membri 
bază și 
pectivă, 
formări

Subliniem, de asemenea, ca o cauză 
a acestor deficiente absenta unei 
conlucrări active între biroul organi
zației și cel care urmează să prezinte 
informarea. Este semnificativ că ma
joritatea exemplelor negative amin
tite relevă faptul că birourile orga
nizațiilor de bază nu avuseseră nici o 
discuție prealabilă cu cei care urmau 
să facă informarea. Pur și simplu se 
mulțumiseră să transmită această sar
cină unui comunist, în loc să discute 
cu acesta, să-1 îndrume spre a realiza 
o informare substanțială și bine o- 
rientată. Pornind de la deficiențele 
existente, de la neînțelegerile care se 
manifestă în conceperea și desfășu
rarea informării, ar fi deosebit de 
binevenite organizarea de către co
mitetele județene și municipale de 
partid a unor analize periodice pri
vind modul cum decurge informarea 
politică, inițierea unor acțiuni, meni
te să contribuie la extinderea expe
rienței pozitive, astfel incit infor
marea politică să devină 
tate tot mai eficientă de 
oamenilor, de antrenare a 
făptuirea sarcinilor trasate

în activitatea

însă că și în 
sarcinilor ge-

ai birourilor organizațiilor de 
alte cadre din unitatea res
in măsură să alcătuiască in- 
interesante, actuale, concrete.

o modali- 
educare a 
lor la în
de partid

În sezonul alb
la munte

meritul 
ci vă- 
ch'puri 
desore 
acestor

Moldovei și 
i diferite 
cu auto-

pa 
fac i

în concediu 
în cele 
ale tării.

Vedere din Baia Mare

Să cinstim prin muncă spornică
• Ti H J •centenarul independenței

(TT-mare flîn pac. I)
ficiu p.;mru cauza neatîrnării. Pe 
drept cuvint se poate afirma că toate 
clasele și categoriile sociale, întregul 
popor, românii de pe ambele ver
sante ale Carpaților, au sprijinit cu 
toate forțele înfăptuirea marelui ideal 
national.

Cucerirea, cu un veac în urmă, a 
independenței de stat a României a 
exercitat o profundă înrâurire asu
pra întregii evoluții istorice a țării 
pe calea progresului, a dat un pu
ternic impuls dezvoltării ei econo- 
mlco-sociale, a permis afirmarea tot 
mai viguroasă a românilor ca na
țiune de sine stătătoare, creînd o 
trainică temelie pentru desăvârșirea 
procesului de făurire a statului na
țional unitar.

Așa cum se știe, în perioada ur
mătoare, politica claselor dominante, 
pătrunderea tot mai accentuată a 
monopolurilor străine in economia 
țării, dominația puterilor impe
rialiste au adus grave știrbiri in
dependenței naționale, ajungîn- 
d'i-se, în anii celui de-al doilea 
război mondial, la totala aservire a 
țării de către Germania hitleristă._

A revenit clasei m'înritonr'', în 
frunte cu partidul el politic — Parti
dul Comunist Român — misiunea is- 

a prelua în 
independenței naționale.

lupta pentru

mîini'.e ei

„O echipă de tineri.
Una din însușirile 

esențiale ale filmului 
documentar este aceea 
de a mijloci cunoaș
terea vieții, a realită
ții. în multiplele lor 
aspecte. Filmul docu
mentar constituie, ast
fel. un eficace instru
ment de informare, de 
instruire si de educa
re. intr-un arc de pro
bleme foarte larg, de | 
la specialitatea cea 
mai fină pină la sin
teza cea mai cuprin
zătoare.

Era cît se poate de 
firesc, de aceea, ca „O 
echipă de tineri... 
ceilalți" — documen
tarul regizoarei Ada 
Pistiner. în colaborare 
cu operatorul Sorin 
Constantinescu. de la 
studioul „Alexandru 
Sahia" — să ne inte
reseze în primul rind 
prin încărcătura de in
formații proasnete, 
dezvăluind, pe lingă 
cele cunoscute dinain
te, înfățișări noi. ine
dite. ale ho-atei noas
tre real'tăti 
m!ce. Este 
de Saotierul 
nai Giursiu-Răzmi- 
resti. mai precis de o 
echioă de tineri su
dori. care leasă unul 
de altul, pe zeci de ki
lometri. segmentele u- 
nei conducte metalice : 
ea va alimenta cu ană 
un întreg sistem de

Tudor POPESCU

Oficiile județene de turism și în
treprinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București pun la dispo
ziția celor interesați, în perioada de 
iarnă, un bogat program turistic în 
cele mai pitorești zone ale tării.

Excursii se organizează în Valea 
Prahovei. Valea Oltului. Maramu
reș. Semenic, Nordul 
în alte zone turistice 
durate. Deplasările se 
carul sau trenul.

Odihna celor aflați
se asigură, de asemenea, 
mai diverse localități 
O.J.T. și I.T.H.R. București asigură 
sejururi in hoteluri și vile din sta
țiunile montane și de sporturi de 
iarnă. Sinaia, Predeal, Poiana Bra
șov, Bușteni.

Cura balneară
și in timpul iernii. Cazarea o o.e 
ră hotelurile cu bază de 
tament „Sovata", 
cules" și ,.Cerna“ 
ne. „Tușnad" și „Ciucaș1 
nad și „Parc" din Buziaș. avînd ta
rife reduse cu 40—50 la sută. în a-

Paul DOJBRESCU

in acesta zile la Piedeal

Si

econo- 
vorba 
nalio-

irigații, iar acesta. Ia 
rindul său. va spori 
roadele pămîntului. 
Filmul ne Introduce in 
universul acestor ti
neri. coboriți din Mol
dova, pe care-i vedem 
fie in plină activitate, 
sub cerul liber, in 
imensitatea șesului o- 
dobescian. fie in orele 
de relaxare, cînd joa
că șah sau cîntă. Pină 
aici, nimic extraordi
nar. nici chiar în for
mula de „cinema di
rect". unde coloana 
sonoră redă fidel dia
logul firesc al regizoa
rei cu fiecare din 
membrii echipei.

Ceea ce însă apare 
mai puțin obișnuit 
este conținutul reflec
țiilor comunicate spon
tan. pe marginea mun
cii sale specifice, de 
loan P'eșca. unul din
tre sudori, 
citor de 24 
ginnr din 
Hîrlăului, 
probabil al 
din 1907 : 
purtată în 
tătii „produsului

Colegii săi

tînăr mun- 
de ani. ori- 

Flămînzii 
strănepot 

răscu’aților 
discuția e 

jurul cali- 
1“ ofe

rit d" Colegii săi su
dori. Dacă ar fi să sub
liniez ideile principale, 
as tipări în liter? cursi
ve : „un stil al lui 
propriu" ..modul de 
erecutnre" „diferă de 
la om Ia om". „nu e 
un șablon" ..derrnde 
de mină... cum o dă l“.

Tinerii noștri briga
dieri nu sînt preo
cupați doar de ceea 
ce fac. ci și di 
fac. Atenție : i 
vem în fața noastră 
mozaicari, turnători in 
bronz sau cioplitori în 
lemn, oameni mai a- 
propiati de arte. Avem, 
în schimb, destoinici 
sudori : opera lor nici 
nu rămine la vedere — 
după cum ne atrage a- 
tentia același _ loan 
Pleșca — ea e îngro
pată sub pămînt. Si cu 
toate acestea, sînt mîn- 
dri acești sudori că. 
pe lingă utilitatea ime
diată a contribuției 
lor constructive, ei îsi 
lasă și amprenta sti
listică. semnătura per
sonală. diferențiată „de 
la o mină la alta".

Este o admirabilă 
lecție d? estetică. Dar 
și o demonstrație vie 
a faptului că munci
torii de oe șantierele 
patriei văd în activi
tatea lor de zi cu zi 
nu un gest automat, 
de robot, ci un mod de 
a-și afirma. distinct. 
personalitatea creatoa
re Încă o dată, teoria 
artei iși poate îmoru- 
muta argumentele nu 
numai din practica es
tetică. ci de-a dreptul 
din practica producti
vă pur și simplu.

.e cum 
nu a-

Florian POTRA

este asigurată
tra-z

„Roman", „Her- 
din Hercula- 

i“ din Tuș-

• BOTOȘANI. Centrul de îndru
mare a creației populare din județ 
a editat două culegeri in sprijinul 
formațiilor artistice de amatori care 
participă la Festivalul național 
„Cintarea României". Primul volum 
cuprinde texte pentru brigăzile ar
tistice de agitație și librete de dans 
tematic, iar al doilea — o selecție 
de piese din teatrul popular, o MEI 
HEDINȚ1. „Conceptul de dreptate 
și omenie — temei al luptei pentru 
dreptate și progres social al po
porului român" a fost tema unor 
dezbateri organizate Ia căminele 

. culturale din Bîlvănești. Godeanu, 
Florești, Devesel și Vlădaia. La 
casa de cultură din Vînju Mare a 
avut loc o seară culturală pentru ti
neret eu tema „Tineretul și revo
luția tehnico-științifică contempo
rani'. iar la căminele culturale din

■ Gîrla Mare. Vînjuleț. Pristol și 
Gruia s-a desfășurat un concurs 
c’ne știe cîștivâ De tema „Litera
tura și războiul din 1377“. o BA- 
C.'.U.......................................
nou’ui 
ființat 
vistei ...
la care iși dau concursul e’evi ai 
liceului de muzică si arte p’astice, 
ai școlii populare da artă, munci
tori, studenți si funcționari, laureat) 
ai fest!"',’"ri'or artistice republica
ne. « TIMIȘ „în sprijinul propa
gandei și muncii po'itice" se intitu
lează broșura editată recent de 
secția de Droaa"andă n Comitetu
lui județean Timiș al P.^.R.. care 
sintetizează exneriența dab’ndită do 

Organizații d“ nartid. o . IA
LOMIȚA. Intogrindu-S" !n progra
mul de manifestări d"d!c.ato cen
tenarului indnnendr’n*ei  de s*at  a 
României intitulat ..Eroica 1877—

„Ateneu" este denumirea 
cenaclu literar-muzical in
ia Bacău din inițiativa re

de cultură cu ace’.ași nume.

tonei de 
stindardul 
înscriind 
suveranitatea și integritatea 
torială a patriei ca 
damental al politicii sale și o pre
misă esențiala a eliberării sociale a 
celor ce nrriaess, Partidul Caraun'st 
Român a ridicat pe o treaptă supe
rioară glorioasele tradiții ale poporu
lui — consecvența și fermitatea co
muniștilor în apărarea acestor idea
luri găsindu-și întruchipare în acti
vitatea lor plină de abnegație pen
tru stăvilirea pericolului fascist, pen
tru răsturnarea dictaturii fasciste și 
alungarea ocupanților hitleriști, pen
tru organizarea insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialis- 
te, pentru trecerea României, cu în
tregul său potențial, de partea coali
ției antihitleriste Deplina ' indepen
dență; calitatea de adevărat s'ă- 
pin al destinelor sale au fost do- 
bîndite de poporul român oda'.ă ctl 
cucerirea puterii și făurirea no i o- 
rinduiri sociale, sub conducerea 
P.C.R., conf;rmîndu-se în mod stră
lucit că socialismul și independența 
națiunilor sînt de nedespărțit.

Continuator pe o treaptă superi
oară al luptei forțelor înaintate 
ale poporului, călăuza sa sigură pe 
drumul adevăratei libertă+i. Partidul 
Comunist Român a considerat întot
deauna că evocarea tradițiilor glo
rioase ale poporului trebuie să cou

libcriatea, 
teri- 

un obiectiv fun-

stitule nu numai un prilej de a oma
gia trecutul, de a exprima recunoș
tința față de înaintași, ci și un mij
loc de educare patriotică, revoluțio
nară a maselor, de întărire a răs
punderii pentru apărarea și dezvol
tarea cuceririlor dobândite cu prețul 
atitor jertfe și sacrificii.

In condițiile actuale, cînd în fața 
poporului nostru se află mărețele 
sarcini de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, trasate 
de Congresul al XI-lea al partidului, 
a dezvolta aceste cuceriri, a duce 
mai departe tradițiile patriotice ale 
trecutului înseamnă a ne consacra 
toate forțele îndeplinirii acestor sar
cini. a munci cu elan zi de zi și ceas 
de ceas, în fabrici ți uzine, pe șan
tiere și ogoare, în instituții pentru 
realizarea exemplară a prevederilor 
cincinalului, in felul acesta asi- 
gurîndu-se sporirea forței econo
mic? a patriei, baza trainică a inde
pendenței ei ; înseamnă a face totul 
pentru întărirea orînduiril sociale și 
de stat, perfecționînd activitatea în 
toate sectoarele, adîncind democra
ția socialistă, îndeplinindu-ne exem
plar îndatoririle cetățenești. Sărbă
torirea centenarului independenței 
este o sărbătoare a fiecărui cetățean 
rl pa'riei, a fiecărui cm al rvneii. 
Dar cea mai frumoasă ofrandă pe 
care o putem închina patriei la ani
versarea Independenței o constituie 
rezultatele obținute în p-oducție in 
arest al doilea an al cincinalului, 
contribuția adusă la înfăptuirea am
plelor programe de măsuri electorale 
pa baza hotărârilor P'enarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1976 și a indi-

cațiilor secretarului general al parti
dului la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., spre a se obți
ne, odată cu îndeplinirea și deoășirea 
planurilor de producție, o cît mai 
înaltă eficiență în' întreaga activitate 
economică, o cît mai largă aplicare a 
cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifi-ce.

în concepția partidului apărărea 
independenței țării se îmbină indiso
lubil cu respectul pentru libertatea 
și independența tuturor popoarelor. 
Tocmai de aceea, întreaga activitate 
ideologică și educativă desfășurată 
de partid pentru cultivarea patriotis
mului. pentru dezvoltarea responsa
bilității fată de apărarea indepen
denței naționa'e, se împletește cu 
dezvoltarea solidarității și prieteniei 
între ponoare, a legăturilor frățești 
cu celelalte țări socialiste, alături de 
care construim noua orînduire, cu 
popoarele noilor state independente, 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
nealiniate, cu toate popoarele care 
luptă pentru libertate, independență, 
pace și progres.

Pentru întregul, nostru popor este 
un temei de nemărginită încredere 
în viitor faptul că în fruntea sa pă
șește, mai puternic și mai unit ca 
orlcind. Partidul Comunist Român, 
exponent credincios al intereselor 
sale supreme, care si-a dovedit ca
pacitatea de a-1 conduce neabătut pe 
calea independenței si a progresu
lui. Unirea tot mai strînsă în jurul 
partidului, consacrarea tuturor efor
turilor înfăptuirii politicii sale con
stituie supremul omagiu adus operei 
înaintașilor.

se

Măsuri 
edycaîive... 
și pentru 
educatori

tarifele sînt redu-ceastă perioadă.
se atit în stațiunile amintite, cit și 
la Felix. Căciulata. Covasna. Vatra 
Dornei. Slănic-Moldova și Sîngeorz. ' 
Posesorii biletelor obținute prin ofi-

ciile județene 
prinderea de 
restaurante E 
de o reducer 
transportul pe

1977“, expoziția itinerantă „Războ
iul pentru cucerirea independenței 
oglindit în creația unor artiști plas
tici" va poposi în majoritatea loca
lităților județului. în cadrul aces
tor expoziții au loc expuneri, seri 
literare, simpozioane, proiecții de 
filme și diapozitive. „Săntămina 
filmului militant românesc". orga
nizată în perioada 10—16 ianuarie 
1977 in comuna Mihail Kogălnicea- 
nu, prilejuiește intîlniri ale spec
tatorilor cu actori și realizatori de
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filme, recenzii și1 dezbateri pe mar
ginea unor filme. • DOLJ. Consi
liul județean Dolj al organizației 
pionierilor a editat o culegere de 
poezie intitulată „Cinteo din inimi 
tinere". O bună parte din ce’e a- 
proape 70 de poezii înmănuncheate 
in această culegere au fost premia
te la etapele județeană și ren-ibli- 
cană ale concursului literar pionie
resc „Tinere condeie". „Filmul și 
isteria națională" este tema unui 
concurs, pe bază de buletine, orga
nizat de întreprinderea cinemato
grafică locală în întimpinarea ani
versării independenței de stat a 
României. La căminul cultural din 
Galicea Mare a fost prezentat do
cumentarul „Lupta ponorului ro
mân pentru independentă națio
nală". • SUCEAVA. Galeria de 
artă din Suceava găzduiește expo
ziția anuală de oictură și grafică 
cuprlnzînd lucrări ale arti«‘'’or 
plastici dto județele Suceava si Bo
toșani. „Patriei eternă alorie" este 
genericul spectacolului literar-mu- 
zical-coregrafic prezentat recent la

casa de cultură din Rădăuți cu 
concursul formațiilor artistice ale 
unităților de invățămînt din oraș. 
Cinefilii amatori din Cîmpulung 
Moldovenesc și-au propus și în 
acest an un bogat program de crea
ție. Ei vor realiza, intre altele, fil
mele „Dulce Bucovină" (poem ci
nematografic). „Bucuriile pădurii" 
(documentar turistic). „Frații" (o 
interesantă dezbatere etică). „Ex
temporal la dirigenție" (pe o temă 
de eaucație patriotică) și „Cronica 
de lut" (artă populară). De men
ționat că numai în anul care a tre
cut, membrii cineclubului „Rarăul" 
au primit 18 premii, din cșre 4 cu
cerite în prestigioase confruntări 
international? ale filmului de ama
tori. o ARGEȘ. Ziarul „Secera și 
ciocanul" a editat pentru tinerii de 
la trusturile de construcții indus
triale și civile și grupurile școlare 
ale petrolului o foaie volantă în 
care sînt relevate modalități de nre- 
gătire temeinică pentru muncă și 
viață. Membrii cenaclului plastic 
„Th. Aman" de Ia combinatul pe
trochimic din localitate au deschis 
la casa municinală de cultură din 
Pitoști o expoziție intitulată „Flori 
pentru Republică" n SATU MARE. 
Teatrul de Nord din Satu Mare . 
prezintă spectacolul de balada sus
ținut de actorii Alexandru Bălan 
(căruia îi aparține și muzica) și 
Vasile Constantinescu. Brigada 
specializată in prob’eme de educa
ție materialist-știintifică a casei 
municipale de cu'toră a dezbătut 
Ia cooperativa „Textile-trtcota’e" 
temele „Unitatea materială a lu
mii". ..Roade'e terestre ale aven
turii cosmice". „Cutremurele ca fe
nomen natural".

Corespondenții ..Scînteii"

„Subsemnatul Popes
cu Gheorgne, proiesor 
la școala generală Ste- 
jerei, comuna Cîlnic, 
județul Gorj, vă rela
tez fapte și atitudini 
ale tovarășului_ direc
tor al școlii, 
Vasile, care 
nimic comun 
și ech'tatea 
socialistă, cu 
de conducător al unei 
instituții de învăță
mânt. Menționez că 
faptele pe care le voi 
reda foarte succint 
mai jos sînt cunoscute 
detaliat de organele 
locale și de inspectora
tul județean școlar, ca 
urmare a sesizărilor 
mele, fără a se 
însă măsurile ce 
impuneau".

în continuarea i 
zării, autorul reiat; 
fapte care viciază at
mosfera în școală, a- 
bateri care-i pun pe 
autorii lor intr-o lumi
nă defavorabilă in fața 
elevilor și a săteni
lor, 
sul 
școlar 
Gorj, 
nătura tovarășului 
Brăgoescu, secretar al 
comitetului județean 
de partid, aflăm că 
faptele inserate în scri
soare sînt adevărate, 
cu o precizare însă : 
prin comportarea și 
atitudinea sa, autorul 
sesizării s-a situat pe 
o poziție care nu di
feră prea mult de cea 
a directorului

Cercetat in 
brie 1975 de către in
spectoratul școlar ju
dețean. tovarășul Po
pescu Vasile, directo
rul școlii Stejerei, a 
fost sancționat cu ,,a- 
vertisment" pentru li
nele abateri pe care le 
arată și sesizarea lă 
care ne referim. se

Popescu 
nu au 

cu etica 
noastră 

calitatea

lua
se

sesi-
;ează

Din r„spun- 
Li ipectoratuluî 
al județului 

întărit de sem- 
C.

subliniază în răspun
sul citat. Dar el nu a 
tras învățămintele ne
cesare și, în calitate de 
conducător al școlii, a 
început să șicaneze 
sau să se răfuiască cu 
o parte din profesorii 
presupuși sem.ialarl ai 
scrisorilor făcute, cre- 
îndu-se in cadrul co
lectivului o atmosferă 
de suspiciune și neîn
credere, ce s-a refl se
tat negativ asupra pro
cesului instructiv-edu- 
cativ (subl. ns.). Bri
gada de îndrumare și 
control a inspectoratu
lui școlar consemnea
ză nivelul slab al a- 
cestui proces, acord’nd 
calificative în majori
tate de 
și satisfăcător, 
profesorii care au 
mit calificativul 
nesatisfăcător se 
mără și tovarășul 
pescu Gheorghe. 
torul multor sesizări la 
adresa directorului 
școlii. Odată cu înce
perea anului școlar 
1976/1977, directorul
școlii, cît și profesorii 
Fopescu Gheorghe,
Priescu Ilinca (sora a- 
cestuia) intrețin o at- 
mosferă încărcată, de 
intimidare. Directorul 
școlii, pierzînd pe par
curs din ce în ce mai 
mult simțul principia
lității, favorizează u- 
ne'.e cadre.

Față de cele întîm- 
plate, se precizează în 
încheierea răspunsu
lui, inspectoratul șco
lar a sancționat ne to
varășa profesoară 
linca Priescu cu 
vertisment". 
Popescu 
înlocuit 
director

nesatisfăcător
Printre 

pri
de 

nu- 
Po- 
au-

I- 
„a- 

iar prof. 
Vasile a fost 
din funcția de 
al școlii.

Goanță 
îndenli-

ș colii.
octom-

etos i
Șthi

Gonnță ?
Am aflat și noi d!n- 

tr-o scrisoare trimisă 
redacției în urmă cu 
mai bine de o lună. 
„Avem în satul nostru 
— Schitu, comuna Te- 
slui, județul Olt —

pe numitul 
Floras, care 
nește funcțiile de fer
mier și secretar al or
ganizației de bază, se 
arată in scrisoare. De 
circa 2—3 ani de zile, 
acesta comite o serie 
de abuzuri și are pur
tări urîte față de 
membrii cooperatori, 
față de cetățeni. Cu 
toate că aceste fapte 
au fost aduse la 
cunoștința organelor 
competente, nimeni nu 
a luat nici o măsură".

Inițial, ne-a venit 
să credem că autorul 
exagerează. Dar, răs
punsul Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R. 
confirmă ses.zorea. 
Este adevărat că Goan- 
țâ Florea, proxitind de 
funcțiile de secretar a! 
organizației de partid 
și fermier, a avut o 
comportare necuviin
cioasă față de membrii 
cooperatori. Au fost ca
zuri cînd a adus injurii 
unor membri coopera
tori. Au fost confirma
te și alte asemenea ie
șiri. Față de comportă
rile sale nedemne, bi
roul comitetului comu
nal de partid, luînd in 
discu'ie comportarea 
lui Goanță, a hotărît 
schimbarea sa din 
funcția de secretar al 
organizației de bază șl 
a recomandat consiliu
lui de conducere al 
C.A.P. să fie schimbat 
din funcția de fermi
er. Considerăm că mă
surile luate vor duce 
la întărirea disciplinei 
de partid.

Credem că ar fi e- 
ducativ și în concor
danță cu principiile e- 
ticii ca, așa cum se 
solicita în sesizarea a- 
dresată redacției, mă
surile pe linie de 
partid să-și găsească 
întregire, potrivit pre
vederilor ’ " 
deschiderea 
proceduri 
rești.

Fiindcă 
cunoaște excepții.

legii, prin 
cuvenitei 
judecăto-

legea nu

Ne cula! ROȘCA

t V
PROGRAMUL I

10.00 Teleșcoală — Ghețarii (Geografie
— clasa a V-a) ; 10,U Marea Nea
gră (Geografie — an III) : 10,20
Umbra lui Mlreea la Cozla (Isterie
— clasa a IV-a) ; • 10 00 Atomi in 
spațiu (Chimie — an II liceu de 
specialitate) ; 10,45 Ursul păcălit 
de vulpe — povestire de Ion 
Creangă — (invâțămînt preșcolar).

11,00 Film artistic : „Agentul nr. 1“. 
Producție a studiourilor poloneze.

12,35 Telex.
12,40 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală. Homo sapiens (Album 

de știință și tehnică) : Resursele 
luminii.

16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Telex.
17,05 Itinerar albanez.
17,25 Publicitate.
17.30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

grlcultură o Despre ciclul anual 
de viață al pomilor a Modernizări 
in pomicultură.

18,15 Luminile rampei.
18,50 tntrebări și răspunsuri. Emisiune 

pentru cursanțli din invățămîntul 
de partid.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurrial.

20 00 La ordinea zilei în economie.
20,10 Seară de teatru : „Jucătorii de 

cărți" de Gogol. Premieră TV. A- 
daplarea pentru televiziune : Cor
nel Popa șl Valentin Plătăreanu. 
In distribuție : Ion Marinescu, 
Iurte Darie, Maiei Alexandru, Mir
cea Șeptilici, Florin Scărlătescu, 
Mihai Mereuță, Valentin Plătărea- 
nu, Boris Petrof, Candid Stoica, 
Cristian Molfeta. Regia de mon
taj : Elena Wald. operator șef ; 
Bogdan Movlleanu, machiatul : Ion 
Toma, decoruri : arh. Teodora Di- 
nulescu, costume : Tatiana Petrof. 
Regla artistică : Cornel Popa.

21 45 Orizont tehnico-științiflc,
22,25 Fiii acestui pămînt. Cîntece patrio

tice și revoluționare. Interpretează 
corul Filarmonicii „Banatul" din 
Timișoara. Dirijor : Dlodor Nl- 
coară.

22 45 Telejurnal.
23,00 închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Inițiative uteciste in perimetrul 

producției.
20,20 Pe scenele de concert bucureștene. 

. Formația „Studio der Frlihen Mu- 
slk" din R.F.G.

21.00 Telex.
21,05 Viața economică a Canitalel. Din 

activitatea echipelor de control ob
ștesc.

21.35 Film serial : Kojak.
22,25 închiderea programului.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, ați binevoit să-mi adresați felicitările dumneavoastră călduroase, 
pentru care doresc să vă exprim mulțumirile mele cele mai sincere. Doresc 
cu aceeași ocazie să vă reînnoiesc angajamentul meu în favoarea dezvoltării 
relațiilor între cele două țări ale .noastre, care în prezent sînt concretizate 
printr-o cooperare fructuoasă și reciproc avantajoasă.

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare 

și președintele Consiliului Revoluției

Sosirea în Capitală a tovarășului 
Aleksandar Grlicikov, 

secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului 
C. C. al U. C. I.

Luni a sosit în Capitală tovarășul 
Aleksandar Grlicikov, secretar în Co
mitetul Executiv ai Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, oaspetele iugoslav a fost

Cronica
Rscepție. Arnt>asa(iw'ul Marii 

Britanii la București, Jeffrey Char
les Petersen, a oferit, luni seara, o 
recepție cu prilejul încheierii misiu
nii sale în țara noastră.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii al
tor ministere și instituții centrale.

Vaccinarea antipoliomielitică a copiilor
în perioada 10—17 ianuarie 1977 

se va desfășura faza I a acțiunit de 
primo-vaccinare antipoliomielitică a 
copiilor născuți între 1 decembrie 
1973 și 30 noiembrie 1976.

Prima vaccinare constă in admi
nistrarea în două etape, sub formă 
de picături, pe cale bucală, a vacci
nului antipoliomielitic trivalent com
pensat. produs de Institutul „I. Can- 
tacuzino".

Copiii născuți in cursul lunii de
cembrie 1976 și care se vor naște în 
luna ianuarie 1977 vor fi primo-vac-
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REVISTA COMPETIȚIILOR
® Volei : cine va face un pas înainte în cupele europene ? • Rugbi : alte comentarii favorabile 
echipelor românești • Hochei : S.C. Miercurea-Ciuc — locul al doilea • Handbal : echipa 

I.E.F.S. învinsa la scor de diriguitorii proprii
Primii pași făcuți de cele patru e- 

chipe românești in etapa semifinală 
a cupelor europene la volei n-au 
fost fericiți. Toate patru au pierdut 
partidele respective. în unele cazuri 
la scoruri fără de speranțe, chiar în 
ipoteza victoriei în meciurile-retur 
de la București. Aceasta este în pri
mul rînd poziția echipelor feminine 
Dinamo și Rapid. La Schwerin, e- 
chipa Traktor, care practic se con
fundă cu formația reprezentativă a 
RD. Germane, a învins la scor de
tașat. in numai 50 de minute, pe Di
namo București : 3—0 și 45—26 ț s-o 
spunem deschis, cu o asemenea di
ferență de punctai, șansele de cali
ficare ale bucureștencelor au scăzut 
pînă aproape de zero. Tot cu 3—0 și 
cu 45—23 a pierdut si Rapid la Sofia 
în fata echipei T.S.K.A. Astfel se 
prezintă lucrurile înaintea meciuri- 
lor-retur de Ia sfîrșitul acestei săo- 
tămîni : nădejdea noastră In perfor
manțele echipelor noastre feminine 
e preferabil s-o amînăm pînă ia 
toamna viitoare : poate atunci, ambi
țioasa formație ieșeană Penicilina va 
sparge gheata și ne va aduce unele 
satisfacții.

La masculin. nici Dlnamo n-a 
reușit să cîstige vreun set contra 
campionilor R.D. Germane de la S C. 
Leipzig ; totuși, punctaiul de 46—39 
le oferă încă posibilitatea ca ne baza 
unul sunerofort să smulgă calificarea. 
Amatorii de volei vor fi în număr 
mare de fată la 16 ianuarie în sala 
Dinamo spre a urmări si incuraîa 
această extremă tentativă a campio
nilor României. Șanse ceva mal bune 
pentru part’da-retur din ..Cupa cu
pelor" are Steaua care a pierdut ia 
Snsnow'oc cu 3—1. punctai 53—33 ; 
duminică, de la ora 16. în sala F'o- 
re’sca, așteptăm ca Steaua să valo
rifice nină la capăt avantajul tere
nului de joc nroorîu.

Cîteva vești, puțin întîrziate, din- 
tr-un sport cu unele condiții vitrege 
în privința posibilităților de afirma
re mondială, dar cu echipe serioase, 
cu băieți și antrenori puși pe muncă 
temeinică. Cam repede s-a trecut 
peste rezultatele echipelor Grivita 
roșie (antrenor Viorel Moraru) și 
Farul (antrenor Mihai Naca) în Fran
ța și Anglia. Deschidem ziarul ..Midi 
Olymoique" din Toulouse — numit 
jurnal national al rugbiului francez 
— și citim, titrat pe două coloane, 
cu litere mari : ..Succese românești". 
Pa două coloane, de sus pînă in 
josul paginii. în chenar, sînt comen
tate incul și rezultatele echipelor 
sus-amintite. în fața unor formații 
franceze, toate din prima categorie. 
Grivita roșie, trei meciuri — două 
victorii la Bâglcs si Saint-Medar. un 
scor egal cu selecționata de sud-vest 
a armatei ; Farul — un meci victo

întimpinat de tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Dumitru Turcuș și Vasile 
Șandru, adiuncți de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Petar Dodik.

zilei
Au fost prezenți șefi de misiuni di

plomatice acreditați la București.
Premieră. ° ni>uâ comedie Ci

nematografică românească — „Tufă 
de Veneția" — s-a confruntat luni, 
în premieră, cu opiniile spectatorilor. 
Gala acestei creații a Casei de filme 
nr. 5 a avut loc la cinematograful 
„Capitol" din București.

cinați în luna martie a.c. Tot în eta
pa 10—17 ianuarie 1J77 vor fi re- 
vaccinați antipoliomielitic, printr-o 
singură doză de vaccin trivalent. co
piii născuți intre 1 ianuarie — 30 
noiembrie 1975, precum și copiii o- 
miși de la revaccinarea întîi in anul
1976.

La această acțiune sînt invitați 
a-și prezenta copiii la dispensarele 
medicale teritoriale atît localnicii, cit 
și familiile cu domiciliul flotant sau 
care, la etapele de vaccinare, se 
află ocazional în localitate (Agerpres).

rios la scor cu Lavechanet. turneu 
continuat cu două victorii și o sin
gură înfringere în Anglia.

La federația de rugbi. citim mai 
departe o scrisoare din Noua Zeelan- 
dă prin care selecționata studențeas
că se oferă să joace in România la 
sfîrșitul anului, cu prilejul unui 
turneu in Europa : alte scrisori vor
besc despre turneul echipei engleze 
Bath in luna aprilie și despre tra
tativele pentru vizita unei echipe ga- 
leze în România. în luna mai. Pa- 
re-se că gheața conservatorilor înce
pe treptat să se înmoaie.

Salutăm realizările rugbiului nos
tru. salutăm și înființarea primului 
club de specialitate — Rugbi Club 
Grivita roșie, cu trei echipe de copii, 
două de juniori, una de rezerviști și, 
firește. ..cea mare" — cu multe suc
cese în trecutul ei. Antrenorul fe
deral, Valeriu Irimescu. ne spunea că 
acești pași înainte pregătesc o tn- 
trecere aprigă și de calitate in retu
rul campionatului de la 13 martie, 
pregătesc, totodată, ultimele meciuri 
ale echipei României în campionatul 
F.I.R.A. — 24 aprilie, la Barcelona, 
Ou echipa Spaniei și 1 mai. la Bucu
rești, cu echipa Italiei — ca încunu
nări ale drumului parcurs de trico
lori în ediția de față a acestei com
petiții.

Iată că la hochei, cei din Miercu
rea Ciuc s-au arătat din nou mai tari 
decît Dinamo București ; o nouă vic
torie, cu 6—5. victorie care-i va a- 
șeza cu o certitudine de aproape 
sută la sută pe locul secund în cla
sament la încheierea campionatului. 
Iar Steaua a cam scăpat de orice griji
— va fi campioana ediției 1976— 
1977.

Lupta „în trei" din fruntea cam
pionatului feminin de handbal devine 
mereu mai palpitantă, nu numai din 
cauza scorurilor și a rezultatelor. E- 
chilibrul dintre cele trei echipe era

ÎN CÎTEVA
• Turneul internațional-fulger de 

handbal masculin desfășurat în orașul 
vest-german Singen s-a încheiat cu 
victoria echipei Steaua București, 
care a totalizat 3 puncte și un gola
veraj de 23—16. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile U.R.S.S.
— 3 puncte (golaveraj 18—15) și 
D. T.K. Singen — zero puncte.

în meciul decisiv (s-au jucat două 
reprize a cite 20 minute), handba- 
liștii români au terminat la egalita
te : 11—11 cu puternica selecționată 
a U.R.S.S. După cum transmite agen
ția de știri D.P.A., a fost o finală 
dramatică, cu numeroase și specta
culoase răsturnări de scor. Cu 14 se
cunde, înainte de sfîrșitul partidei,

PLENARA CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Congresul al Ill-lea al U.N.C.A.P. va avea loc în zilele 
de 14—16 martie 1977

Luni a avut loc plenara Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție consa
crată analizării modului în care a fost 
îndeplinit planul de producție și fi
nanciar pe anul 1976 și dezbaterii. în 
lumina indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu. date la recenta consfătui
re de lucru de la C.C. al P.C.R., a 
măsurilor ce se impun în vederea 
realizării integrale a sarcinilor ce re
vin agriculturii cooperatiste în anul
1977. Plenara a analizat, de aseme
nea, execuția bugetului Casei de 
pensii și asigurări sociale pe anul 
care a trecut și a adoptat bugetul pe 
acest an.

Participanții la dezbateri au subli
niat rezultatele bune obținute anul 
trecut în creșterea producției agri
cole — rod al muncii țărănimii coo
peratiste și sprijinului tehnico-mate- 
rial acordat de stat — precum și de
ficientele care au persistat în calita
tea execuției lucrărilor agricole, în 
strîngerea și depozitarea recoltei, în 
aplicarea tehnologiilor moderne la 
culturile vegetale și în zootehnie. Un 
loc central in discuții l-au ocupat 
măsurile ce urmează să se aplice 
pentru buna organizare a întregii ac
tivități în agricultura cooperatistă. în 
vederea sporirii rapide a producției 
și creșterii puterii economice a uni
tăților.

Plenara a adoptat hotărîrea privind 
convocarea celui de-al III-lea Con
gres al Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție in zi
lele de 14—16 rhartie 1977. ordinea de 
zi și normele de reprezentare a dele
gărilor la congres.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Ce*  prezenți au adoptat apoi o te
legramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune, între altele : Angajați in 
ampla întrecere, alături de clasa 
muncitoare, de ceilalți oameni ai 
muncii, pentru a începe cu rezultate 
remarcabile noul cincinal, țăranii 
cooperatori, mecanizatorii, specia
liștii, toți lucrătorii din agricultura 
cooperatistă — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — be

să se rupă după turneul de la 
Galați: formația din fruntea clasa
mentului — Universitatea București
— pierduse la scor ambele meciuri- 
derbi : 20-10, în fața I.E.F.S. și 
21—16, in fața Universității Timișoa
ra. Echipa Institutului de educație 
fizică și sport ne-a produs însă 
două surprize de proporții. Prima este 
cea plăcută, a jocului și scorului îm
potriva colegelor bucureștence — după 
cum ne relatează corespondentul zia
rului nostru. Dan Plăeșu. cunoscutul 
antrenor timișorean Constantin Lache 
aprecia că I.E.F.S. s-a distins la 
Galați printr-un joc omogen, con
structiv și dinamic. A doua surpriză, 
puțin plăcută, ne-a amintit de aven
turile echipei de fotbal Progresul 
București, care pierdea meciuri nu pe 
teren, ci pentru că-și uita acasă car
netele de legitimare ale pronrr’or ju
cători. într-adevăr. la primul meci de 
la Galați, tocmai în meciui-cheie 
cu Universitatea București, echipa 
I.E.F.S. s-a prezentat fără vizele fe
derației pe anul 1977 ! Meciul a fost 
firește contestat regulamentar ; ieri, 
secretarul responsabil al F.R.H., Lu
cian Grigorescu, ne spunea '•ă azi co
misia de resort va judeca acest caz, 
însă e sigur că judecata după regu
lament va da ciștig de c»uză con
testației. Au jucat in draci fetele de 
la I.E.F.S., au ciștigat cu 20—10, to
tuși, meciul il vor pierde la zero, in 
afara terenului, din neglijența cuiva
— care este acela sau aceia- să le 
spună pe nume conducerea I.E.F.S. 
și a clubului respectiv. Astfel, dacă 
nu vrem să anticipăm configurația 
clasamentului — să spunem numai 
că în frunte e acum cu certitudine 
Universitatea Timișoara (28 p). urma
tă de celelalte două concurente. încă 
nu se știe precis ..cu cîte puncte fie
care", dar vom afla curînd.

Valeriu MIRONESCU

RÎNDURI
echipa sovietică conducea cu 11—10. 
dar ultimul atac al formației Steaua 
s-a încheiat cu înscrierea golului 
egalizator prin Hornea.

• Turneul de handbal de la Buda
pesta s-a încheiat cu victoria echi
pei locale Electromos. care a totali
zat 6 puncte. Pe locul al doilea s-a 
clasat Minaur Baia Mare — 4 puncte, 
urmată de reprezentativa Austriei — 
2 puncte și Spartakus Budapesta — 
zero puncte. In ultima zi a competi
ției, Minaur Baia Mare a învins cu 
scorul de 34—22 (19—7) selecționata 
Austriei. Principalii realizatori ai 
echipei române au fost Paiko și 
Avramescu, care au înscris 10 și, res
pectiv, 7 goluri.

neficiind de sprijinul multilateral al 
statului, au realizat,' în pofida unor 
condiții climatice mai puțin favora
bile, cele mai mari recolte din isto
ria țării. Țărănimea cooperatistă, 
conștientă că aceste succese sînt 
strins legate de activitatea dumnea
voastră neobosită, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea rapidă a agriculturii, își ex
primă adînca ei recunoștință și vă 
adresează cele mai vii mulțumiri.

Participanții la plenară și-au ma
nifestat hotărîrea de a milita cu fer
mitate pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, perfecționarea organizării 
producției și a muncii, mobilizarea 
în ampla întrecere socialistă a în
tregii țărănimi cooperatiste, a meca
nizatorilor și specialiștilor pentru fo
losirea deplină a forțelor și mijloa
celor, in vederea îndeplinirii inte
grale a planului, astfel incit 1977 să 
marcheze un salt calitativ in activi
tatea cooperativelor agricole, să cin
stească cu rezultate remarcabile în 
producție marile evenimente ale a- 
cestui an.

Pornind de la sarcinile și răspun
derile sporite pe care conducerea 
partidului, dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați 
pus în fața uniunilor cooperatiste, se 
arată în telegramă, Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție este ferm hotărît să-și 
perfecționeze stilul și metodele de 
muncă, să desfășoare o activitate 
politică și organizatorică mai intensă 
de îndrumare concretă a consiliilor 
intercooperatiste, a consiliilor și a- 
dunărilor generale ,din cooperative, 
să asigure, desfășurarea corespunză
toare a intregii activități a milioane
lor de cooperatori in vederea parti
cipării lor elective la conducerea 
unităților, la realizarea și depășirea 
planului pe acest an.

Participanții la plenară, în numele 
întregii țărănimi cooperatiste, și-au 
manifestat și cu acest prilej adeziu
nea totală la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
hotărîrea fermă de a munci cu 
abnegație și devotament pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

(Agerpres)

Școlarii pe pîrtia 
de la Mogoșa

Zăpada căzută din abundență în 
munții Maramureșului a adus pe 
pirtiile de schi numeroși școlari in 
ultimele lor zile de vacantă. Pirtia 
de la Mogoșa, reamenajată in cursul 
verii, a găzduit sîmbătă și dumini
că cel de-al doilea concurs oficial 
din această iarnă organizat aici de 
consiliul județean de educație fizică 
și sport. Prin numărul mare de probe 
și participant! — schi fond și slalom 
special la categoriile copii I și II, 
juniori și seniori (fete și băieți) — 
concursul amintit a căpătat un pro
nunțat caracter de masă. Dintre con- 
curenți s-au remarcat, și de astă- 
dată, elevii din centrele de schi de 
la școlile din Nistru și Baia Spne 
— despre care am mai scris, nu de 
mult, la această rubrică — de la 
C.S.M. Baia Mare și Simared Baia 
Mare. De remarcat că mulți copii au 
venit la Mogoșa cu părinții și alte 
rude. Unul din acești părinți, tehni
cianul Iosif Târok de la I.M.M.N. 
Baia Mare, radio-amator, a adus un 
aparat, conceput și realizat de ”1, 
pentru cronometraj electronic — pre
mieră pe județ — oferind astfel ar
bitrilor un instrument eficace de mă
surare a rezultatelor înregistrate de 
tinerii schiori. \

Calendarul sportiv al schiorilor 
programează, aici, la Mogoșa, săptă- 
minal, sîmbăta și duminica, diverse 
competiții pentru copii și tineret. In 
urma publicității ce i se face acestui 
sport și condițiilor lui de practicare, 
la sfirșit de săptămină vin acum în 
mod regulat să schieze tineri și din 
alte județe, mai ales din Satu Mare. 
Este și aceasta o dovadă a faptului 
■că schiul poate să devină un sport 
de masă, la noi în Maramureș. 
(Gheorghe Susa).

La Valra Dornei — 
schi și săniuș în cadrul 

„Cupa! tineretului**
Duminică, în , unele localități din 

județul Suceava au avut loc între
ceri la schi, patinaj și săniuș, la care 
au luat parte numeroși tineri din 
școli, întreprinderi, instituții și de la 
sate. La Vatra Dornei a fost organi
zată faza pe județ a „Cupei tinere
tului" la probele schi alpin, schi fond 
și săniuțe, la care au fost prezenți ti
neri și tinere din asociațiile sportive 
Vatra Dornei și Cîmpulung Moldove
nesc, precum și din numeroase co
mune cu tradiții în practicarea spor
turilor specifice sezonului alb, cum 
ar fi Iacobeni, Crucea. Dorna Cân- 
drenilor, Panaci și Cirlibaba. Tot
odată, pe patinoarele din Suceava. 
Rădăuți, Cîmpulung Moldovenesc și 
Gura Humorului. în cadrul „Cupei 
vacantei", au avut loc competiții pen
tru copii și juniori la patinaj viteză 
și hochei. (Gheorghe Parascan)I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 ianuarie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, mai 
ales în primele zile, îndeosebi în vestul 
țării. Cerul va fi mal mult noros. în 
Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, 
sudul și estul Transilvaniei și nordul 
Moldovei vor • cădea ninsori, care pe 
alocuri se vor transforma în lapoviță 
și ploaie. în celelalte regiuni, precipi
tații izolate. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări din vest și sud-vest cu 
viteză de pînă la 40—50 km/oră, în sud- 
vestul țării și la peste 80 km/oră în 
zona de munte. în estul țării ceață, mai 
ales dimineața și seara, și pe alocuri cu 
depuneri de chiciură. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 7 și 3 grade, 
local mai coborîte în estul Transilvaniei 
și Moldova, iar maximele vor oscila în- 
,tre minus 4 si 6 grade, local mai ridi
cate. în București : Cerul va fi mai 
mult noros, favorabil precinitatiilor 
slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară la început, 
apoi staționară. Dimineața și seara 
ceață.

O prejudecată 
răpusă... cu lopata 
fllrmare'din pag. I)
ra timpului. Cu sutele de ani. Era 
o dovadă convingătoare că puterea 
pământului stă in puterea lor.

...Rezultatele le-au dat curaj. S-a 
trecut la o nouă etapă : valorifica
rea tuturor terenurilor de acest fel.

— Să punem vie pe dealul Pîhna, 
susțineau mulți cooperatori, printre 
care Petru Tudor, Vasile Galeș, 
Gheorghe Secobeanu. Am văzut că 
se poate. De ce să-l lăsăm în para
gină ? Acolo, acum, nici caprele nu 
mai au ce paște.

— Cind o sta iepurele în coadă pe 
dealul Pihna, atunci om bea noi vin 
de acolo, ziceau alții, cu ironie, gîn- 
dindu-se că din cauza pantei mari 
pe terenurile amintite nu prindeau 
rădăcini nici mărăcinii.

Ajutați de specialiști, au trecut la 
amenajarea lor. Nu cu tractoare, 
că nimeni nu se încumeta să urce 
pină acolo, ci cu hîrlețul. Să sculp
tezi dealul cu hîrlețul ! Să desfunzi 
terenul, la 80 de centimetri adîn- 
cime, tot cu hîrlețul ! Este o treaba 
grea. Le-au trebuit luni de zile pen
tru a modela dealul așa cum arăta 
pe hîrtia de calc. Sigur, un lucru 
greu de făcut te poate descuraja. 
Dar cit de reconfortantă și încu
rajatoare este victoria ! Pe terasele 
amenajate nu numai că... putea sta 
iepurele în coadă, dar putea să 
treacă și tractorul printre rîndurile 
de vie. De aici se obțin acum peste 
8 000 kg de struguri la hectar. Si, 
spun sătenii, că cel mai bun vin de 
Ia ei e vinul de... Pîhna.

Treptat, au redobîndit și alte te
renuri. Foișorul, Cîrjăul, Stelarul 
sînt alte dealuri care au luat înfă
țișarea pe care au vrut să Ie-o dea 
cooperatorii. Acum sînt plantate . cu 
vie 210 ha și cu pomi 83. în cea mai 
mare parte, pe terenuri care nu pu
teau fi altfel cultivate.

Ce-au însemnat toate aceste ac
țiuni ?

înainte, abia se obțineau 800—1 000 
kg de cereale la hectar. Anul trecut 
s-au reaFzat 3 160 kg grîu la hectar 
și peste 4 000 kg porumb boabe. Nu 
vom compara aceste producții cu 
cele de la cîmpie. Ar fi nedrept. 
Pentru cooperatorii de aici, ele re
prezintă mai mult decît au realizat 
în oricare alt an. Este o victorie 
asupra pămlntului. dar și asupra lor 
înșile.

— Pentru a stăvili procesul de 
eroziune, niciodată nu poți spune că 
ai făcut totul, că ai terminat. Mereu 
trebuie să, fii cu ochii pe deal. 
Dacă-1 lași, dealul vine peste tine 
— ne spune Petre Mihalache. pre
ședintele cooperativei. Deși s-au fă
cut multe pînă acum. în fiecare an 
consolidăm ce am realizat. Adăugăm 
cite ceva nou. pentru a fixa și mai 
bine pămîntul. Este singurul mijloc 
de a obține mai mult de la el. Via
ta noastră aici e o continuă luptă 
cu natura. Dar unde nu este așa ? 
Nu-i oare aceasta datoria omului ? 
Nimic nu obții dacă depui armele...

Este tocmai ce au înțeles coopera
torii din Tirzii : că existenta lor se 
confundă cu necesitatea de a proteja 
mereu pămîntul. de a-i spori mereu 
potențialul productiv.

„le monde'-: Cînd dreptul la sănătate este un privilegiu
Ziarul francez „LE MONDE" publică la rubrica medicală un articol 

intitulat sugestiv „Dreptul la sănătate rămîne un privilegiu", in care 
pune in evidență faptul că in țările occidentale inegalitățile și nedrep
tățile sociale se răsfrlng in mod dramatic și asupra stării de sănătate 
a categoriilor defavorizate, respectiv a maselor largi de oameni ai 
muncii.

Chiar de la naștere, scrie ziarul, 
riscurile mortalității în rîndul fiilor 
de muncitori manuali este de două 
ori mai mare decît în rîndul copiilor 
de industriași, iar la 35 de ani mun
citorul manual riscă în proporții de 
patru ori mai mari să moară decît 
un industriaș.

Mult mai mult decît vîrsta, apar
tenența la o anumită categorie so
cială apare în zilele noastre ca' un 
factor determinant al inegalității în 
fața bolilor și a morții. Această con
statare — cu referire specială la 
Franța — este făcută în cadrul unui 
raport consacrat influenței mediului, 
a condițiilor de viață și de muncă, 
a nivelului de cultură sanitară asu
pra diferitelor grupe sociale.

Potrivit raportului, mortalitatea in
fantilă in Franța a fost în 1970 de 
25 la mie în rîndul muncitorilor ma
nuali și de numai 11,6 la mie în

ALBANIA

Industrii noi la Korcea
Procesul schimbărilor înnoitoare 

pe care le cunoaște Albania, de 
peste trei decenii, își găsește re
flectare și în viața orașului Kor
cea. Așezat în regiunea de sud-est 
a țării, cunoscută în trecut ca o 
zonă a sărăciei, orașul s-a extins 
și s-a modernizat continuu după 
eliberarea Albaniei de sub domina
ția fascistă și după proclamarea 
republicii — eveniment de la care 
se împlinesc astăzi 31 de ani.

Pe harta economică înnoită a tă
rii, Korcea, împreună cu -districtul 
cu același. nume, se înfățișează as
tăzi ca o zonă cu agricultură dez
voltată și. totodată, cu un șir de 
unități industriale importante. O 
zecime din producția agricolă a Al
baniei provine, de altfel, din acest 
district, fapt care i-a conferit fai
ma de „grînar al țării". Datorită 
metodelor moderne de lucrare a 
pămîntului, anul trecut s-a obținut

BULGARIA

Sistema de irigații automatizate
în R. P. Bulgaria a fost experi

mentat un sistem de irigație ampla
sat în sol la adincime inaccesibilă 
utilajelor agricole, prevăzut cu guri 
de apă escamotabile, care se ridică 
la suprafață sub efectul presiunii 
anei din rețeaua de țevi subterane. 
Sistemul, automatizat și teleghidat, 
asigură creșterea de mai multe cri 
a productivității muncii, executa
rea unui număr sporit de udări pe 
sezon, economisirea apei și a unor 
suprafețe agricole. Supus probelor 
timp de cîțiva ani pe un teren de 
700 hectare, cultivat cu legume, sis
temul a dat deblină satisfacție. Cu 
ace'easi cheltuia1! de producție s-a 
obținut o; recoltă de legume cu 75 
la sută superioară celei realizate pe 
terenurile irigate pe calea obiș
nuită.

UNGARIA

La sate, instituț’i culturale polivalente
în Ungaria a fost elaborat pro

iectul înființării unei rețele de in
stituții culturale polivalente, care 
vor funcționa în 1 400 localități ru
rale cu certe perspective de dez
voltare. Fiecare din aceste instituții 
va reuni, sub o conducere unică, 
școala, biblioteca, căminul cultural 
etc. Ea va dispune, totodată, de o 
sală adecvată proiecției de filme, 
organizării de spectacole artistice, 
concerte și expoziții. Acolo unde 
există condiții, această instituție 
polivalentă va dispune, de aseme
nea. de cămine de zi pentru pre
școlari, precum și de azil pentru 
bătrîni.

Pentru un număr de alte 1800 
sate, cu o populație de sub 1 000 de 
locuitori, proiectul preconizează

rîndul personalului de conducere ad
ministrativă și al liber-profesioniști- 
lor ; in același timp, nașterea pre
matură a unui copil de muncitor ma
nual este de două ori mai frecventă 
decît aceea a unui fiu de industriaș.

Aceste inegalități foarte marcate, 
datorită apartenenței la o categorie 
socială dată, se mențin de-a lungul 
întregii vieți. O .anchetă efectuată în 
1970 releva că în rindui categoriilor 
sociale defavorizate numărul bolna
vilor este mult mai mare. Pe de 
altă parte, se cortstată o îmbătrinire 
diferențiată a diverselor grupe so
ciale ; muncitorii. în special munci
torii manuali, sînt mai adesea afec-' 
tați, de pildă, de boli ale arterelor. 
Ancheta a confirmat că există o 
mare diferențiere în funcție de me
diul social în ceea ce privește mor
biditatea. Examinîndu-se un eșan

aci cea mai mare recoltă de grîu 
la hectar din întreaga tară.

Dar Korcea livrează țării nu nu
mai produse agrare. în economia 
sa sectorul industrial reprezintă 50 
la sută. Regiunea se mîndrește cu 
unități ridicate în anii puterii 
populare, cum ar fi uzina de in
strumente de precizie, uzina me
canică, combinatul de tricotaje, fa
brici de zahăr și alcool, o termo
centrală și altele. Printre noile o- 
biective care vor fi înălțate tn 
cursul actualului cincinal (1976— 
1930), un loc de frunte îl ocupă 
noua fabrică de conserve, cea mai 
mare din tară. împreună cu întrea
ga Republică Populară Socialistă 
Albania, orașul și districtul Korcea 
vor cunoaște noi prefaceri, o viață 
mai bună pentru oamenii muncii. 
(G. Dascălu).

în fotografie : înnoiri în așezările 
Albaniei.

A fost experimentat și un alt 
sistem de irigație automatizat. Apa
ratele de aspersiune, precum și gu
rile sale de apă escamotabile sînt 
mai puternice decît la primul sis
tem. Destinat irigării porumbului 
si altor culturi, el asigură un ran
dament de 3.5 ori mai mare în ra
port cu cel obținut pe terenurile 
irigate pe principiul gravitației. 
Acest sistem poate fi utilizat, de 
asemenea, la introducerea îngrășă
mintelor în sol și la tratarea tere
nurilor cu produse chimice. Instala
ția respectivă este dirijată de o sin
gură persoană și asigură irigarea 
unei suprafețe de 1 000—1 200 hec
tare. în prezent, acest sistem se 
află în construcție în mai multe 
regiuni alo țării. (C. Amariței).

măsuri de organizare mai judicioa
să a activității instituțiilor de cul
tură existente. în așezările cele mai 
mici nu vor funcționa instituții de 
cultură independente, dar ele vor 
dispune de o sală corespunzătoare 
pentru a găzdui biblioteci itineran
te, spectacole ale unor ansambluri 
de teatru, proiecții de filme etc. 
Traducerea în viață a acestor mă
suri. menite să contribuie la ridi
carea nivelului de cultură al sate
lor. este prevăzută în actualul plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale (1976—1980). Pentru în
ceput se vor construi instituții cul
turale pilot, urmînd ca pe baza ex
perienței acumulate să se dezvolte 
întreaga rețea națională. (A. Pop).

tion de 500 de persoane în vîrstă 
de 35 de ani, s-a subliniat că riscul 
unui deces este de patru ori mai 
mare pentru un muncitor manual 
decît, de pildă, pentru un funcționar; 
la 55 de ani, riscul este de trei ori 
mai mare. în 1974, 120 000 de sala- 
riați au fost victime ale accidente
lor de muncă, pentru 3 600 din aceș
tia accidentele fiind mortale. Mun
citorii manuali sînt de 5 ori mai 
expuși de a se accidenta in timnul 
lucrului decît personalul de condu
cere.

La factorii inegali de risc se adaugă 
marile disparități în ce privește în
grijirile de care dișpun diverse ca
tegorii sociale. Aparent, există o anu
mită omogenitate a cheltuielilor pen
tru igienă și îngrijire medicală. în 
fapt, pentru o maladie ale cărei 
simptome sînt resimțite în mod iden
tic. consumul de medicamente va
riază foarte mult, in funcție de cate
goriile socio-profesionale.

„Le Monde" conchide că datele 
furnizate de studiul amintit oferă o 
imagine elocventă a „inegalităților 
crescînde in fața bolilor".

© COMBUSTIBIL 
NEPOLUANT ? tn încerca- 
rea de a frîna creșterea Îngri
jorătoare a poluării atmosferice 
la Ankara — unul din orașe'e 
cele mai poluate din lume — 
Institutul de cercetări minera
logice din capitala turcă a ini
țiat construcția unei uzine care 
urmează să producă, pe bază 
de lignit, un combustibil ne
poluant. După cum au declarat 
experții, noul produs degajă o 
cantitate extrem de redusă de 
substanțe toxice. Ei au mai a- 
rătat că. dacă nu se vor lua 
măsuri pentru a se opri folosi
rea în scopul încălzirii a unor 
combustibili de proastă calitate 
cu un coeficient ridicai de po
luare, populația orașului va a- 
vea de suferit grave consecințe.

© FOSFAȚil REDUC 
„SETEA" PĂMÎNTULUI. 
Țările africane din Sahel au 

nevoie, în primul rînd, de fos
fați și abia în al doilea rînd de 
apă, susțin cercetătorii de la In
stitutul Wageningen (Olanda), 
Potrivit studiilor întreprinse de 
acest institut, este necesară ad
ministrarea de îngrășăminte 
fosfatice pentru ca pășunile și 
culturile să folosească mai bine 
umiditatea redusă disponibilă 
în această vastă regiune limi
trofă marelui deșert al Africii 
— Sahara.

© MODA MOTOA
RELOR „DIESEL". Cri2a 
energetică a împins pe primul 
plan motoarele „diesel" care 
funcționează, după cum se știe, 
în condiții mai economicoase. O 
serie de firme occidentale de 
automobile au înlocuit motoa
rele obișnuite cu cele „diesel". 
Așa, de pildă, in Franța numă
rul înmatriculărilor de automo
bile cu motoare „diesel" au 
crescut cu 120 la sută în decurs 

de trei ani. Mai mult de un 
sfert din automobilele din seria 
„CX“ produse de Citroen au 
motoare „diesel" ; un automobil 
din cinci care ies pe porțile fa
bricii .,Peugeot" este, de aseme
nea, prevăzut cu astfel de mo
toare. Anul acesta, scrie 
„L’Express", această tendință se 
va intensifica. Extinderea trep
tată a autovehiculelor cu mo
toare „diesel", astfel ca acestea 
să ajungă să reprezinte 10 la 
sută și apoi 25 la sută din total, 
poate aduce țărilor Pieței co
mune o economie de pînă la 
9 milioane tone petrol.

o „EL NINO” RE
APARE. Studiile întreprinse 
de oceanografi au semnalat re
apariția unui curent marin cald, 
care va atinge probabil in cu
rînd coastele peruane Acest 
curent, denumit El Nifto („copi
lul") datorită apariției sale pe
riodice în preajma Anului nou, 
provoacă, de regulă, mari pier

deri pescarilor peruani, așa cum 
s-a intîmplat in 1957, 1965 și
1972. De la o producție obișnuită 
de 12 milioane tone de pește pe 
an. în 1972 s-a ajuns in Peru la 
o producție de numai 4,5 mili
oane tone. Și aceasta din cauză 
că „El Niflo" distruge plancto
nul — hrana principală a peș
tilor din largul coastelor.

© „FARFURII PLUTI
TOARE". O firmă canadiană 
a construit vase de forma unei 
farfurii ce pot servi ca remor
chere pentru transportul trun- 
chiurilor de copaci. Avînd un 
pescaj redus, „farfuriile plu
titoare" pot acționa in apele 
puțin adinei transportind trun
chiurile de copaci — îmbinate 
sub forma unor plute — pînă la 
punctele de prelucrare.

@ GLUTENUL Șl 
SCHIZOFRENIA. cau‘ 
zele apariției schizofreniei sînt 
încă neelucidate, ultimele cerce
tări par a demonstra că această 
cumplită boală ar avea origini 
biochimice. Revista britanică de 
specialitate „Lancet" a publicat 
un interesant studiu pe această 
temă, reliefînd că există un ra
port direct între schizofrenici și 
intoleranța la gluten (substanță 
ce se află în cereale) și afir- 
mînd că ameliorarea stării schi
zofreniei ar presupune un regim 
fără cereale.

© CENTRALĂ SOLA
RĂ PENTRU ȚĂRILE ÎN 
CURS DE DEZVOLTARE. 
Omul de știință austriac 

H. Kleinrath a fost însărcinat 
de Ministerul Științei și Cerce
tării cu elaborarea proiectului 
unei centrale pe bază de ener
gie solară destinat țărilor în 
curs de dezvoltare. Acest pro
iect, care are la bază un studiu 
recent al „Societății austriece 
pentru energia solară și proble
me spațiale" și care va fi pre
luat probabil de O.N.U.D.I., este 
deosebit de convenabil din 
punct de vedere al costurilor, 
spre deosebire de produsele si
milare existente.

© GUMĂ DE MES
TECAT ANTI-CARIE. După 
o serie de experiențe clinice, a- 
cademiile medicale poloneze din 
Szczecin și Wroclaw ‘au autori
zat fabricarea unui nou tip de 
gumă de mestecat, pusă Ia 
punct de un grup de specialiști 
ai fabricii de plante medicinale 
din Wroclaw. Noul produs con

ține substanțe care protejează 
dantura împotriva cariilor.

o UN ATLAS AL 
FLOREI Șl FAUNEI PLA
NETEI NOASTRE a fost 
realizat de specialiștii sovietici. 
El se deosebește de hărțile și 
atlasele publicate pînă acum 
prin faptul că include și zonele 
în care trăiesc peștii și alte vie
țuitoare marine, precum și re
giunile bogate în plancton din 
oceanul mondial. După aprecie
rile experților, 59 la sută din 
viețuitoarele marine de pe în
treaga planetă se află în cîteva 
zone situate la vest de conti
nentul african și în apropierea 
coastelor Indoneziei, Australiei 
și Americii Centrale. Atlasul 
conține caracteristicile gene
rale de răspîndire a florei și 
faunei, pe uscat și în ocean. O 
concluzie neașteptată indică să

răcia în floră și faună a zonei 
tropicale, în comparație cu alte 
regiuni ale Terrei.

©„CONCORDE" 
ESTE TOTUȘI RENTABIL. 
Dacă din punct de vedere co
mercial Avionul supersonic de 
pasageri „Concorde" s-a dovedit 
un eșec, investițiile făcute pen
tru construcția sa sint totuși 
rentabile, prin faptul că au fost 
puse la punct tehnologii utile 
în multe alte domenii : indus
tria de automobile, a rulmenți
lor, a aparatelor electrocasnice 
etc. Aceasta este concluzia pu
blicației „Industries et Tech
niques" care a întreprins o anche
tă privind inovațiile încorporate 
în construcția supersonicului. 
De asemenea, crearea unor dis
pozitive electromagnetice minia
turizate a permis perfecționarea 
unor stimulatoare cardiace și 
membre artificiale.
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„Este in interesul țărilor semnatare ale documentelor 
de la Helsinki să depună eforturi pentru consolidarea 

securității in Europa"
Prcbfeme legate de pregătirea reuniunii de la Belgrad din iunie 

1977 — în examinarea Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 10 (Agerpres). — în
trunit sub președinția lui Iosip Broz 
Tito, Prezidiul R.S.F. Iugoslavia a 
examinat unele probleme actuale 
privind înfăptuirea Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa și pregătirile pen
tru reuniunea de la Belgrad din 
1977 a reprezentanților țărilor parti
cipante la această conferință. Con
ferința de la Helsinki din 1975 — a 
apreciat Prezidiul R.S.F.I. — a avut 
o mare însemnătate pentru dezvol
tarea continuă și întărirea politicii 
de destindere, pentru colaborarea 
multilaterală și consolidarea securi
tății in Europa.

Totodată s-a arătat că, deși 
rezultatele de pînă acum în aplicarea 
prevederilor documentului final nu 
sînt satisfăcătoare, pe măsura aș
teptărilor opiniei publice, există o 
serie de elemente încurajatoare, 
menționîndu-se, în acest sens, un 
progres însemnat al colaborării sub 
diferite forme în domeniile econo
miei. tehnologiei, culturii, turismului.

Prezidiul relevă că este în interesul 
real al tuturor țărilor participante la 
Conferința de la Helsinki să fie de
puse eforturi comune în scopul con

solidării păcii, colaborării șl secu
rității în Europa, precum și în vede
rea instaurării unor relații politice și 
economice mai juste și mai echitabile 
pe o seară internațională cît mai 
largă. S-a considerat că, pentru in
staurarea unor relații stabile și pen
tru realizarea securității în Europa și 
în întreaga lume, hotărîrea politică 
în direcția destinderii trebuie să fie 
însoțită de aplicarea, în mod cores
punzător, a măsurilor susceptibile să 
sporească încrederea, precum și de 
inițierea unor măsuri în direcția de
zangajării militare și a dezarmării.

Prezidiul R.S.F.I. a apreciat că 
reuniunea care va începe la 15 iunie 
1977 la Belgrad constituie o etapă în
semnată pe calea întăririi cooperării 
și securității în Europa, precum și a 
unei colaborări pe baze egale în 
drepturi între țările participante la 
Conferința de la Helsinki și țările 
celorlalte zone și continente. Iugo
slavia este gata să-și aducă contribu
ția dcolină la colaborarea cu toate 
celelalte țări participante pentru ca 
reuniunea de la Belgrad să contri
buie la continuarea și întărirea 
cursului Conferinței de la Helsinki 
prin aplicarea documentelor ei.

U.R.S.S.

0 hotărire cu privire 
la întrecerea socialistă 

in cinstea celei de-a 60-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie
La Moscova a fost dată publicității 

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S., Consiliu
lui de Miniștri, Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și Comitetu
lui Central al Comsomolului 
„Cu privire la întrecerea socialistă 
unională pentru creșterea eficientei 
producției, îmbunătățirea calității, 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
celui de-al zecelea plan cincinal". 
Hotărîrea Cuprinde un apel adresat 
tuturor oamenilor muncii să desfă
șoare, în acest an. o amplă între
cere pentru întîmpinarea celei de-a 
60-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Hotărîrea 
cuprinde sarcinile concrete și mo
dalitățile de apreciere a rezultatelor 
întrecerii.

ORIENTUL APROPIAT
Conferința ministerială de la Riad 

a unor țări arabe

R. P. CHINEZA

Manifestări consacrate cinstirii memoriei

SPANIA

Ample acțiuni in sprijinul legalizării 

partidelor politice și a organizațiilor sindicale
MADRID — Mii de muncitori spa

nioli au declarat luni greve in spri
jinul cererilor privind legalizarea 
partidelor politice și a organizațiilor 
sindicale, precum și eliberarea tutu
ror deținuților politici — transmite 
agenția United Press International, 
în Țara Bascilor au încetat lucrul 
muncitorii de la cel mai mare com
plex industrial din Bilbao. Ei au par
ticipat la mitinguri în cadrul cărora 
s-au pronunțat pentru democratiza
rea vieții politice din Spania. Acțiuni 
similare au avut loc în capitală, unde 
poliția a intervenit cu brutalitate.

în același timp, importante acțiuni 
greviste au fost organizate luni, în 
centura industrială a orașului Bilbao, 
în semn de protest fată de asasinarea, 
în cursul unei manifestații care a 
avut loc duminică, a tînărului Juan 
Manuel Iglesias. informează a- 
genția France Presse. Peste 30 000 
de muncitori au întrerupt lucrul. în 
numeroase uzine au fost organizate 
mitinguri de protest. Toate grupările 
politice și organizațiile sindicale din 
Bilbao au denunțat acțiunea represi
vă a poliției, care a provocat moartea 
tinărului manifestant.

Reuniunea Comisiei naționale■
a Partidului Socialist Portughez

LTSABONA 10 (Agerpres).- — Co
misia națională a Partidului Socialist 
Portughez, reunită simbătă ^i dumi
nică, a adoptat o serie de rezoluții 
care nu fuseseră aprobate la recen
tul congres al partidului. Totodată, 
comisia a fixat data Congresului 
extraordinar al P.S.P. pentru 30 ia
nuarie. Rezoluția privitoare la refor
ma agrară, informează agenția 
A N.O.P., prevede. între altele. ..con
tinuarea exproprierilor legale de te-

ROMA

Apelul sindicatelor la luptă 
împotriva consecințelor 

crizei economice
La Roma s-au încheiat lucrările 

Conferinței naționale a Federației 
Unite a Centralelor Sindicale Italiene 
(C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.), care a
dezbătut programul de acțiune al 
sindicatelor în condițiile ascuțirii 
crizei economice din țară. Cei aproa
pe 2 000 de participanți la conferință 
au adresat tuturor muncitorilor ape
lul de a-și uni eforturile în lupta 
împotriva inflației și creșterii costu
lui vieții, împotriva crizei economice 
și politicii-de austeritate, de natură 
să se răsfrîngă negativ asupra ma
selor populare. în documentul final 
al conferinței se aduc critici guver
nului. subliniindu-se necesitatea 
schimbării politicii sale economice.

renuri", restructurarea creditului a- 
gricol. fixarea prețurilor produselor 
agricole și atribuirea de pensii de 
bătrînețe și invaliditate muncitorilor 
rurali.

Pe de altă parte. Comisia naționa
lă a P.S.P. a condamnat îngăduința 
manifestată de către tribunale fată 
de unii agenți ai fostei poliții poli
tice salazariste. Comisia a recoman
dat grupului parlamentar al P.S.P. 
să-și continue eforturile pentru a- 
doptarea de măsuri legislative nece
sare în vederea pedepsirii acestor 
agenți ai regimului salazarist.

Comisia recomandă, de asemenea, 
guvernului un efort deosebit în do
meniul învățămintului. îndeosebi 
pentru eliminarea analfabetismului 
și crearea învățămintului preșcolar.

Congresul refugiaților 
ciprioți

NICOSIA 10 (Agerpres). — Con
gresul refugiaților ciprioți. desfășu
rat la Nicosia, s-a pronunțat pentru 
îndeplinirea hotărîrilor O.N.U. în 
problema cipriotă.

într-un mesaj adresat congresului, 
președintele Makarios a subliniat că 
reîntoarcerea persoanelor strămuta'e 
la căminele lor rămîne un obiectiv 
constant al guvernului cipriot. El a 
condamnat strămutarea ciprioților 
greci din zona nordică a insulei, 
aflată sub controlul forțelor armate 
turcești, apreciind că aceste acțiuni 
vizează „sch’mbarea caracterului de
mografic al Ciprului".

în cadrul dezbaterilor, participanții 
au subliniat că refu-nații ciprioți se 
opun „oricărei idei de împărțire a 
insulei".

La încheierea lucrărilor a fost 
adoptată o rezoluție în care se cere 
Consiliului de Securitate să trimită în 
insulă o comisie de anchetă cu mi
siunea de a examina situația persoa
nelor refugiate sau strămutate. Do
cumentul relevă că problema refu- 
giatilor poate fi reglementată numai 
orin asigurarea întonrce"ii acestora 
la case’e lor în condiții de securitate. 
Rezoluția menționează că soluționa
rea prob'emei cipriote poate fi reali
zară echitabil pe baza rezoluțiilor 
O N.U.. prin respectarea suveranită
ții. independentei si integrității teri
toriale a Republicii Cipru.

Congresul a adresat un apel ciprio
ților turci pentru restabilirea coexis
tentei pașnice între cele două comu
nități. pentru o colaborare strînsă 
între toți ciprioții — greci sau turci.

RIAD. — Duminică și luni s-a des
fășurat la Riad o reuniune a miniș
trilor afacerilor externe din mai 
multe țări arabe. — Egipt, Siria, Ior
dania, Arabia Saudită. Kuweit, Emi
ratele Arabe Unite, Qatar și Bah
rein. La reuniune a fost reprezen
tată, de asemenea, Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

La sfîrșitul reuniunii, miniștrii- au 
hotărît să se intîlnească din nou la 
15 ianuarie, la Cairo. Noua reuniune 
va dezbate problema aplicării reco
mandărilor din cadrul lucrărilor de 
două zile de la Riad. Recomandările, 
care nu au fost date publicității luni 
seara, vor fi supuse în prealabil 
aprobării șefilor de stat arabi.

Ministrul egiptean de externe, 
Ismail Fahmi, s-a reîntors Ia Cairo, 
venind de la Riad, unde a asistat la 
deschiderea lucrărilor Conferinței mi
niștrilor afacerilor externe din unele 
țări arabe. El a arătat că prima șe
dință de lucru a permis participan- 
ților să procedeze la un schimb de 
vederi asupra subiectelor înscrise pe 
agenda conferinței.

De asemenea, ministrul saudit al 
afacerilor externe. Saud Al Feisal. a 
relevat „rezultatele, pozitive" ale pri
mei ședințe, care a fost consacrată 
„legăturilor frățești" ce unesc statele 
participante. EI a insistat asupra ne
cesității întăririi solidarității arabe,

menționînd că problema palestineană 
rămine în centrul preocupărilor tutu
ror țărilor arabe.

acordat săptămî- 
„A1 Magales Al

într-un interviu 
naiului kuweitian .. 
Mussawara", apărut luni, regele Hus
sein al Iordaniei a declarat că _ „de 
la Conferința arabă la nivel înalt 
de la Rabat, din 1974, care a acordat 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei dreptul de . a reprezenta po
porul palestinean, între Iordania și 
O.E.P. nu există nici o problemă". 
El a relevat că țara _sa va participa 
la Conferința de la 
Orientului Mijlociu, 
tată ca „țară de 
luptă".

Geneva asupra 
dacă va fi invi- 

pe cîmpul de

Regele Hussein a adăugat că țara 
sa conlucrează cu Siria pentru a 
forma nucleul unei uniuni confe- 
derale.

Președintele ales al Statelor Unite, 
Jimmy Carter, i-a invitat pe regele 
Khalid al Arabiei Saudite și pe prin
țul moștenitor Fahd să efectueze o 
vizită oficială la Washington, pentru 
convorbiri vizînd reglementarea si
tuației di(i Orientul Apropiat — in
formează săptămînalul saudit „Al 
Usal Rabi". Aceeași sursă mențio
nează că invitații similare au fost a- 
dresate președintelui Egiptului, An
war El Sadat, și președintelui Siriei, 
Hafez Al Assad.

întîlnirea președintelui Conferinței de la Geneva 
cu lideri ai Frontului Patriotic din Zimbabwe

Ambasadorul britanic Ivor Richard, 
președintele Conferinței de la Gene
va asupra viitorului constituțional al 
Rhodesiei, i-a intîlnit luni la Lusaka 
pe liderii Frontului Patriotic din 
Zimbabwe, Joshua Nkomo și Robert 
Mugabe, dar, după cum scrie agen
ția Reuter, nu a reușit să obțină 
sprijinul acestora față de concepția 
britanică privind soluționarea proble
mei rhodesiene. Nkomo și Mugabe,

arată Reuter, au declarat că nu și-au 
schimbat poziția cu privire la com
poziția și împuternicirile unui even
tual guvern de tranziție, poziție care 
diferă categoric de cea prezentată de 
Ivor Richard în numele guvernului 
englez. Ei au precizat totuși că au 
luat cunoștință de ideile ambasado
rului britanic și le vor studia înain
te de a se întîlni din nou cu acesta.

FOTO-ACTUALITATE

MAREA BRITANIE

LIBIA Programul
„Revoluției verzi"

Potrivit planului pe 10 ani de dez
voltare a agriculturii, denumit progra
mul „Revoluției verzi" (1973—1983). 
s-a trecut la valorificarea pe scară 
largă a pămînturilor „înghițite" de 
deșert și la creșterea productivității 
lor. Volumul investițiilor alocate dez
voltării agriculturii este de peste 800 
milioane dinari libieni. La scurt timp 
de la adoptarea programului „Revo
luției verzi", producția agricolă a 
crescut de aproape cinci ori. Aceste 
realizări se datorează amenajării u- 
nor largi sisteme de irigații și creării 
unor mari ferme agricole mecanizate 
în sectorul de stat.

MADAGASCAR

Statutul întreprinderilor 
socialiste

ANTANANARIVO - La Antana
narivo a fost dat publicității statutul 
întreprinderilor socialiste, aprobat de 
guvern. Documentul stipulează că 
oamenii muncii trebuie să devipă 
constructori conștienți ai societății 
socialiste. eliberată de exploatare. 
Statutul prevede trecerea de la re
lațiile de producție capitaliste și feu
dale la relațiile socialiste in econo
mia națională. Se stabilesc caracterul 
conducerii sectorului naționalizat, 
drepturile și îndatoririle muncitorilor 
și relațiile reciproce cu administra
ția. Participarea largă a muncitorilor 
și funcționarilor ta conducerea pro
cesului de producție, responsabilita
tea acestora în buna sa organizare a- 
sigură cointeresarea oamenilor mun
cii in obținerea unor rezultate bune. 
Statutul menționează îndatoririle 
muncitorilor de a proteja proprieta
tea de stat, de a respecta disciplina 
muncii, de a asigura cantitatea și ca
litatea producției, de a-și ridica ni
velul politic și cultural, de a apăra 
cuceririle revoluției.

Cînd se recurge la tratamentul 
transfuziilor financiare...

Demersurile Marii Britanii, con
fruntată cu ascuțite și persistente di
ficultăți economice, au primit, după 
cum s-a mai relatat, răspunsul aștep
tat : Fondul Monetar Internațional 
(F.M.I.) a acceptat să-i acorde un 
nou împrumut, de 3.9 miliarde dolari 
Momentul nu a lost ales intimplător. 
La începutul lunii decembrie 1976 
trebuia rambursată suma de 1.6 mi
liarde dolari — parte a creditului de 
5.3 miliarde dolari acordat in iunie 
trecut — de „grupul celor zece" (cu- 
prinzind principalele țări industriali
zate din lumea capitalistă). Consta- 
tîndu-se, la scadență, că resursele fi
nanciare existente nu sint suficiente, 
a fost contractat un nou împrumut. 
De data aceasta. în spatele opera
țiunii de creditare se află cei trei 
mari ..bancher»" ai lumii capitaliste 
— Statele Unite, R. F. Germania și 
Japonia — de la care F.M.I. va ob
ține fondurile respective. Concer
tarea unor asemenea eforturi, departe 
de a fi expresia unor acte de gene
rozitate, se datorește. în primul rînd. 
temerii ca instabilitatea financiară, 
perspectiva prăbușirii lirei sau a ne- 
respectării termenelor de plată, să 
nu ducă la înrăutățirea și mai pu
ternică a întregului sistem monetar 
occidental, zguduit de ample pertur- 
batii.

Chiar dacă spectrul insolvabilității 
a dispărut, pentru moment, datorită 
noilor baloane cu oxigen financiar, 
situația economică a Marii Britanii, 
una din țările cele mai puternic afec
tate de criza ce bintuie întreaga lume 
capitalistă, nu este deloc trandafirie. 
Șomajul se menține în continuare la 
cote din cele mai ridicate, previziu
nile indiemd că cifra oe anul în curs 
nu va coborî sub 1.5 milioane : a- 
ce’eași previziuni ind^ă menținerea 
ratei inflației la 10—15 la su+ă. Nu 
există perspective nici de reducere a 
deficitului balanței de plăti (care. în 
noiembrie trecut, a înregistrat cifra 
record de 510 milioane lire sterline)

și nici de redresare a cursului mo
netar, care, de la paritatea de 2,40 
dolari pentru o liră, a ajuns în pre
zent la numai 1,60 dolari.

Tocmai pornind de la această si
tuație, in vederea noului împrumut, 
considerat de oficialitățile de la Lon
dra ca absolut necesar, s-au impus 
Marii Britanii un șir de condiții — 
pe linia unei austerități crescînde — 
menite să-i satisfacă pe furnizorii 
creditului. în consecință, guvernul 
laburist a anunțat recent un „mini- 
buget" (al patrulea de acest gen din 
ultimele 13 luni), prin care se urmă
rește o drastică reducere a cheltuieli
lor statului cu cîteva miliarde de 
lire — pe parcursul următorilor doi 
ani. Au fost afectate sectoare impor
tante. Astfel, programul guvernamen
tal pentru construcții de locuințe a 
fost amputat cu 300 milioane lire 
sterline ; cheltuielile pentru învăță- 
mînt s-au redus cu 50 milioane de 
lire, iar pentru construcțiile rutiere 
cu 70 milioane lire : subvențiile pen
tru industriile naționalizate se vor 
micșora cu 110 milioane lire, iar cele 
pentru produsele agroalimentare cu 
160 milioane. în același timp, s-a 
prevăzut și o reducere — deosebit 
de modestă față de volumul total, a 
cheltuielilor militare — cu 100 mi
lioane în primul an și cu 200 milioa
ne in al doilea an.

Noile restricții bugetare care afec
tează. după cum se vede. în special 
cheltuielile destinate nevoilor sociale 
au fost întîmpinate în mod diferit. 
Conservatorii și cercurile , financiare 
din Citty. care ar dori să se arunce 
pe umerii maselor largi principa
lele poveri, susțin că ele sînt insufi
ciente și deci ineficiente. Pe de altă 
parte, stingă laburistă și sindicatele 
le consideră prea severe și. totodată, 
inechitabile, fiind de natură să se 
răsfringă în mod nemijlocit asupra 
situației păturilor largi de oameni 
ai muncii. în timp ce privilegiile 
unor cercuri restrinse, legate de ma

rele capital, rămîn practic neatinse, 
în același timp, reducerile operate 
în bugetul militar, deși salutate ca 
un pas pozitiv, sînt socotite, pe bună 
dreptate, mult prea mici, în compa
rație cu proporțiile uriașe pe care 
le-au atins cheltuielile destinate 
înarmărilor.

în plus, opinia publică este nemul
țumită și de faptul că „transfuzia 
financiară" operată de F.M.I. are 
loc, dacă se poate spune așa, în 
tranșe cu caracter condiționat, ceea 
ce este apreciat. într-un fel, ca uu 
fapt umilitor. Astfel, deocamdată, 
va intra in depozitele Băncii Angliei 
doar o primă rata de 1,15 miliarde 
dolari, o a doua de un miliard ur- 
mînd să fie avansată pînă la sfîrși- 
tul acestui an, abia după aceea ur- 
mind a fi achitat și restul, in mă
sura în care experții F.M.I. vor 
aprecia că Marea Britanie îndepli
nește condițiile cerute...

Iată de ce. după opinia majorității 
comentatorilor britanici soluția îm
prumuturilor nu poate oferi econo
miei engleze decît un răgaz — și acesta 
destul de scurt și incomod — urmînd 
ca adevăratele soluții ale redresării 
să se bazeze nu pe credite de ur
gență, sub un umilitor control străin, 
ci pe propriile resurse ale economiei 
britanice. Din acest punct de vedere 
se pun speranțe în creșterea produc
ției petroliere, din zona Mării Nordu
lui. unde în prezent s-a atins un ni
vel de 20 milioane tone anual, scon- 
tîndu-se ca. peste încă un an. să se 
ajungă la 35—45 milioane tone. în 
cazul cind aceste speranțe se vor a- 
deveri. principalul avantaj va fi. prin 
reducerea și pînă la urmă lichidarea 
importurilor de petrol. îmbunătățirea 
situației balanței de plăți. Dar pînă 
atunci, după cum scrie „Economist", 
mai este „o cale destul de lungă".

L. RODESCU

Pentru evoluțiile din Rhodesia este caracteristic faptul că nu numai 
populația africană majoritară se opune politicii guvernului Smith, ci si 
diferite categorii ale populației albe. în imagine : un grup de demonstranți 
albi manifestă cu pancarte pe care se poate citi „Smith — e timpul să 
demisionezi" și „F.R. (Frontul rhodesian — gruparea politică al cărei lider 
este Ian Smith — n-n.) nu vorbește in numele tuturor albilor din țară".

PEKIN. — După cum s-a mai a- 
nunțat, cu prilejul împlinirii unui an 
de la încetarea din viață a premieru
lui Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze, Ciu En-lai, la 
Pekin și în alte localități ale țării 
au avut loc numeroase manifestări 
consacrate cinstirii memoriei sale, 
relatează agenția China Nouă.

Ziarele care apar în capitala chi
neză consacră largi spații artico
lelor, fotografiilor, poemelor, amin
tirilor și reportajelor comemorative.

în articolul intitulat „Să comemo
răm împlinirea unui an de la moartea 
stimatului și iubitului premier Ciu 
En-lai", publicat în organul teoretic 
și politic al C.C. al P.C. Chinez, 
„Hunți", se trec în revistă marile 
merite ale lui Ciu En-lai în îndelun
gata luptă revoluționară împotriva 
forțelor imperialismului, a reacțiunil 
interne, a asupritorilor și exploata
torilor, pentru victoria cauzei liber
tății și independentei poporului chi
nez, contribuția sa remarcabilă la a- 
sigurarea victoriei revoluției socia
liste în China, rolul de mare însem
nătate pe care l-a jucat în măreața 
operă de edificare a orînduirii socia
liste, activitatea sa neobosită în ve
derea aplicării politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Chinez, 
vasta și multilaterala sa activitate, 
dusă sub conducerea și în colaborare 
strînsă cu președintele Mao Tzedun. 
marele conducător al partidului și po
porului chinez. Articolul evidențiază 
numeroase aspecte legate de stilul său 
de muncă în conducerea treburilor 
publice, de perfecționarea legăturilor 
cu masele largi populare, de com
petenta în rezolvarea sarcinilor, de 
modestia pe care a dovedlt-o în în
treaga sa viată, de devotamentul cu 
care și-a consacrat energia slujirii 
intereselor poporului.

Revista subliniază că Ciu En-lal, 
„apropiat tovarăș de arme al marelui 
conducător și învățător, președintele 
Mao Tzedun, a fost iubit și sti
mat din adîncul inimii de întregul 
partid, întreaga armată și poporul de 
toate naționalitățile din țară" și re
levă marea prietenie, emoționantă, 
dintre președintele Mao Tzedun și 
premierul Ciu En-lai. călită în bătă
liile revoluționare îndelungate.

Tovarășul Ciu En-lai. se spune în 
articol, a fost un membru de frunte 
al Partidului Comunist Chinez, un 
mare revoluționar proletar, un luptă
tor comunist remarcabil și un con
ducător de partid și de stat eminent, 
îndelung încercat, al poporului chinez.

După întemeierea noii Chine, pla
nurile cincinale privind dezvoltarea 
economiei naționale — continuă 
articolul — au fost elaborate 
și înfăptuite sub îndrumarea per
sonală a premierului Ciu En-lal. 
El a depus mari eforturi pentru 
stimularea industriei și agriculturii și 
a luat măsuri importante în vederea 
rezolvării problemelor majore de- 
curgînd din activitatea practică. în
făptuind cu fermitate politica pre
ședintelui Mao Tzedun referitoare la 
naționalități, Ciu En-lai a acordat o 
mare atenție pregătirii cadrelor de 
comuniști din rîndul minorităților na
ționale și dezvoltării economice și 
culturale a regiunilor locuite de mi
norități, dînd numeroase directive în 
legătură eu aceste probleme.

Potrivit instrucțiunilor președinte
lui Mao Tzedun, el a chemat poporul 
chinez să înfăptuiască modernizarea 
complexă a agriculturii, industriei, 
apărării naționale, științei și tehno
logiei. înainte de sfîrșitul acestui se
col. pentru ca economia națională să 
progreseze rapid, ajungînd pe prime-

En-lai
le locuri în lume și să transforme Chi
na într-o țară socialistă modernă, 
puternică. Trebuie — relevă revista — 
să muncim din greu pentru .reali
zarea acestui măreț obiectiv, care re
prezintă aspirația comună a sutelor 
de milioane de oameni din China.

Premierul Ciu En-lal — continuă 
„Hunți" — a participat la elaborarea 
principalelor orientări de politică ex
ternă ale Chinei și le-a pus în apli
care, a prezentat o serie întreagă de 
principii concrete și direcții în do
meniul politicii externe și a aplicat 
în spirit creator linia-revoluționară 
a președintelui Mao Tzedun în do
meniul politicii externe. El a primit 
și s-a întîlnit cu numeroase grupuri 
de oaspeți străini, personalități negu
vernamentale și conducători de stat, 
a prezidat numeroase negocieri diplo
matice. De asemenea, a vizitat nu
meroase țări din Asia. Africa și Eu
ropa și a participat la o serie de 
conferințe internaționale importante. 
Grație preocupării și îndrumării sale. 
China și-a extins relațiile comerciale 
cu alte țări din întreaga lume, pe 
baza principiilor egalității și avan
tajului reciproc.

Ziarul „Jenminjibao" publică lozin
ca „Tovarășul Ciu En-lai. marele re
voluționar proletar al poporului chi
nez și remarcabilul luptător comunist, 
va trăi veșnic în inimile noastre !“.

Ziarul arată că premierul Ciu En- 
lai a aparținut primei generații de 
comuniști din istoria chineză și a 
adus contribuții nepieritoare la for
marea puternicului detașament de 
revoluționari care au condus partidul, 
statul și armata. în articol se re'evă 
că, sub conducerea președintelui Mao 
Tzedun. premierul Ciu En-lai a adus 
o contribuție nepieritoare la edifi
carea și dezvoltarea Partidului Co
munist Chinez, a armatei populare, 
la conducerea revoluției democratice 
și la întemeierea noii Chine socialis
te, la lupta pentru victoria revoluției 
și construcția socialistă, la întări
rea forțelor revoluționare interna
ționale. la lupta de eliberare dusă 
de națiunile și popoarele oprimate. 
Premierul Ciu En-lai a cîștigat afec- 
țiunea sinceră a întregului partid, a 
întregii armate și a poporului de toa
te naționalitățile din întreaga țară și 
s-a bucurat de un mare prestigiu in
ternațional. Viata premierului Ciu 
En-lai a fost o viață de luptă1 g’o- 
rioasă pentru cauza comunismului și 
de continuare cu perseverentă a re
voluției. Numele și contribuțiile sale 
prestigioase sînt trup din trupul 
luptelor și victoriilor partidului, ar
matei. statului și poporului nostru.

Ziarele chineze dedică comemoră
rii o pagină întreagă de fotografii, 
sub titlul „Să omagiem profund me
moria stimatului și iubitului premier 
Ciu En-lai".

La 8 ianuarie, oameni ai muncii, 
ostași al armatei populare de elibe
rare. elevi și studenți au depus co
roane de flori în piața Tien An Men. 
Purtînd portrete ale fostului premier, 
man'festanțli, transmite agenția Chi
na Nouă, „exprimau hotărîrea de a 
învăța din exemplul strălucit al Iui 
Ciu En-lai și de a se uni și mai strins 
în jurul Comitetului Central al parti
dului, condus de președintele Hua 
Kuo-fen. de a îndeplini preceptele 
președintelui Mao Tzedun".

Mitinguri comemorative au avut 
loc în întreprinderi și instituții. In 
unități ale armatei populare de eli
berare, în comune populare. în satele 
din întreaga țară.

La aceste acțiuni au participat con
ducători ai organelor de partid și de 
stat, reprezentanți ai armatei.
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agențîâh de presă transmit:
La Washington 8 avut 100 

o întilnire între Cyrus Vance, viito
rul secretar de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, actualul titular al Depar
tamentului de Stat, și Huan Cen, șe
ful Biroului de legătură al R. P. Chi
neze la Washington — informează 
agențiile U.P.I. și France Presse.

Președintele Pakistanu
lui, Fazal Elahi Chaudry, a anunțat 
luni dizolvarea Adunării Naționale, 
Camera inferioară a parlamentului, 
în vederea alegerilor generale, pro
gramate pentru 7 martie. Ultimele 
alegeri generale au avut loc în de
cembrie 1970

Ministrul afacerilor ex
terne al Portugaliei,Jose Me- 
deiros Ferreira, a sosit la Belgrad, 
într-o vizită oficială, la invitația o- 
mologului său iugoslav. Miloș Minici. 
Intr-o declarație făcută la sosire, 
șeful diplomației portugheze a spus 
că este purtătorul unui mesaj de 
salut din partea premierului Soares 
pentru președintele Iugoslaviei. I. B. 
Tito.

Crearea Uniunii Genera
le a Sindicatelor din Etio
pia, care reunește opt sindicate cu 
un număr de circa 200 000 membri, 
s-a anunțat la Addis Abeba. In func
ția de președinte al Uniunii a fost 
ales Theodros Bekele.

Organizația țarilor ex
portatoare de petrol (OPE-c-> 
a anunțat, la Viena, acordarea de 
împrumuturi fără dobîndă în favoarea 
a 24 de state în curs de dezvoltare, 
afectate de probleme ale balanțelor 
de plăți. Fondul special al O.P.E.C. 
a anunțat că drmează să fie semnate 
acorduri de împrumut totalizînd 112 
milioane de dolari. Aceste acorduri 
sint încheiate pe o perioadă de 25 de 
șni. iar printre statele beneficiare fi
gurează India. Egiptul. Bangladesh, 
Mozambic. Afganistan, Birmania, 
Gambia, Guatemala.

Guvornul suedsz a prezen- 
tat luni în Parlament proiectul de 
buget pe exercițiul financiar 1977— 
1978, care se cifrează la 125 miliarde 
coroane și care prevede un deficit 
de 16 miliarde coroane. Pentru aco
perirea în parte a acestui deficit, gu
vernul iși propune creșterea impozi
telor indirecte.

Delegația parlamentara 
iugoslavă,condusâ de Kiro Gli* 
gorov, președintele Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, a sosit la Teheran, la 
invitația președintelui Senatului 
iranian.

Conferința mondială pen
tru problemele emisiunilor 
de televiziune prin int(’rmedml 
sateliților artificiali ai Pămîntului 
s-a deschis luni la Geneva. Scopul 
conferinței constă in elaborarea unui 
plan pe scară mondială pentru reali
zarea emisiunilor de televiziune prin 
sateliți, stabilirea criteriilor tehnice ■ 
de repartizare a frecvențelor și ca
nalelor. precum și stabilirea poziții
lor sateliților geostaționari.

0 reuniune a ambasado- 
rilor Marii Britanii în ță
rile membre ale C.E.E. 8 în- 
ceput luni la Londra. Reuniunea este 
consacrată adoptării strategiei Angliei 
pentru primele șase luni' ale acestui 
an. perioadă în care ea prezidează 
toate reuniunile ministeriale ale „ce
lor nouă". După cum a declarat pur
tătorul de cuvint al Foreign Olfice- 
ului, reuniunea trebuie să examineze 
principalele probleme ce vor fi e- 
xaminate in cadrul C.E.E. și, totoda
tă. să definească rolul pe care il va 
avea Anthony Crosland, in calitate 
de președinte al Consiliului Ministe
rial al Pieței comune, in perioada 
respectivă.

Un grup de oameni de 
afaceri japonezi va întreprin- 
de. în curînd. o vizită în șase țări 
arabe producătoare de petrol. Agen
ția U.P.I. menționează că este pen
tru prima oară. în ultimii ani, cînd 
o misiune niponă de o asemenea 
importanță întreprinde un turneu in 
Orientul Apropiat. Grupul va fi con
dus de președintele Camerei de co
merț și industrie a Japoniei, Shigeo 
Nagano.

Prețul petrolului. Cotidianul 
„Al Wathba". din Abu Dhabi, pu
blică un articol în care se cere con
vocarea unei reuniuni extraordinare » 
a O.P.E.C. în vederea coordonării po
zițiilor țărilor membre și înlăturarea 
dificultăților care afectează unitatea 
organizației. Cotidianul menționează 
că există posibilitatea ca unele com
panii străine să profite de faptul că 
nu toate țările din O.P.E.C. au ma

jorat cu același procent prețul pe
trolului pentru a încerca fie să re
ducă achizițiile, fie să cumpere acest 
produs la prețul său cel mai scăzut.

0 conferință internațio
nală de seismologie,13 cara 
participă peste 600 de oameni de 
știință din 32 de țări, a început Ieri 
la Delhi. Vor fi prezentate 425 de 
comunicări pe marginea cercetărilor 
efectuate în scopul determinării cau
zelor cutremurelor de pămînt. Parti
cipanții vor efectua un schimb de 
opinii asupra mijloacelor de detec
tare a cutremurelor și de realizare a 
structurilor susceptibile de a rezista 
seismelor.

Portugalia și Kenya tu 
hotărît să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă. în vederea 
normalizării și întăririi legăturilor 
dintre cele două țări.

Directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, 
a lansat, luni, un apel la solidaritate 
internațională pentru salvarea monu
mentelor de pe Acropole, moștenire 
comună a umanității. El a subliniat 
că ultima conferință generală a 
UNESCO a hotărît inițierea unei 
campanii internaționale, toate țările 
fiind solicitate să contribuie, pe mă
sura posibilităților lor, la eforturile 
depuse de guvernul grec pentru sal
varea celebrelor monumente.

Grevă la „Air France". 
Personalul navigant al companiei 
„Air France" a declarat, luni, o gre
vă de 24 de ore în semn de pro
test față de hotărîrea administrației 
de a reduce, în cadrul unui program 
de austeritate, cursele pe o serie de 
rute aeriene. De asemenea, greviștii 
revendică ameliorarea sistemului de 
salarizare.

Acord egipteano-finlan- 
dSZ. I.smai' Fahmi, vicepremier și 
ministru de externe egiptean, și mi
nistrul de externe finlandez. Keijo 
Korhonen, au semnat luni un acord 
în baza căruia Finlanda va furniza 
echipament și asistență tehnică pen
tru a ajuta la înlăturarea actualelor 
deficiente ale rețelei electrice a capi
talei egiptene — Cairo.

Uniunea Interparlamen
tară a anunta* ca autoritățile din 
R.S.A. au refuzat să permită accesul

în Namibia al unei comisii de an
chetă a Uniunii, a cărei creare a 
fost hotărită la sesiunea Uniunii In
terparlamentare de la Madrid. Mem
brii comisiei vor efectua totuși că
lătorii de informare în Tanzania și 
Zambia.

Ministrul de externe al 
Italiei, Arnaldo Forlani, a sosit 
ieri la Moscova, la invitația guver
nului sovietic. El va avea convorbiri 
cu omologul său sovietic, Andrei 
Gromiko, și cu alte oficialități in 
probleme ale relațiilor sovieto-italie- 
ne și ale situației internaționale ac
tuale.

Consiliul G.A.T.T. (Acordul 
General pentru Tarife și Comerț) a 
hotărît luni prelungirea cu încă trei 
ani a mandatului directorului gene
ral al acestei organizații, Olivier 
Long (Elveția).

Conferința pentru dezar
mare de la Geneva va re,ua 
lucrările la 15 februarie, anunță 
Agenția France Presse.

0 puternică explozie s a 
produs, luni, la bordul unui cargou 
încărcat cu substanțe chimice și ex
plozibili, ancorat în portul vest-ger- 
man Bremerhaven. Poliția locală a 
anunțat că accidentul, ale cărui 
cauze nu au fost încă stabilite, a 
provocat rănirea a doi membri ai 
echipajului, alți . trei fiind dați 
dispăruți. Pentru stingerea incendiu
lui declanșat la bordul vasului au 
fost mobilizate toate echipele de 
pompieri și navele cisternă disponi
bile în zonă. Autoritățile locale au 
hotărît închiderea portului.

Capriciile vremii. VaIul da 
ger și îngheț care s-a abătut de zece 
zile asupra Iranului s-a deplasat in 
ultimele zile și în sudul țării, unde 
mercurul termometrelor rareori scade 
sub plus 26 de grade. In nordul Ira
nului temperatura a coborît pină la 
minus 31,5 grade și viscolele au în
trerupt circulația pe șosele și căile 
ferate,

Pol'ția italiană a reușit să 
captureze în portul Triest o cantitate 
de 19 kilograme de hașiș, evaluată 
la 100 milioane lire italiene (120 600 
dolari). Drogul, disimulat într-un 
automobil adus la Triest la bordul 
unui cargou grec, a fost confiscat în 
momentul in care doi traficanți, so
siți cu avionul în Italia, încercau să 
intre în posesia autoturismului.
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