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secretar in Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al C.C.I.
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ DE LUCRU 

ÎN MUNICIPIUL ARAD
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a făcut marți, 
11 ianuarie, o vizită de 
lucru în municipiul Arad.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii 
Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea, losif Banc și Ion 
Ursu.

Este a doua întîlnire 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușdscu o are cu fău
ritorii de bunuri mate-
riale la începutul acestui 
nou an de muncă, an 
hotăritor pentru înfăptui
rea cu succes a cincina
lului revoluției tehnico- 
științifice, pentru mersul 
ferm înainte al țării 
noastre pe calea progre
sului și prosperității.

Salutat de locuitorii orașului cu deosebită căldură, cu manifestări de înaltă 

stimă și prețuire, secretarul general al partidului a analizat, la fața locului, 

probleme actuale ale ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției, 

reducerii cheltuielilor materiale, creșterii productivității muncii, realizării 

cu succes a sarcinilor cincinalului revoluției tehnico-științifice

Secretarul general al partidului 
s-a aflat de această dată în mijlo
cul colectivelor unor mari între
prinderi arădene, care sînt chema
te să-și aducă o contribuție spo
rită la ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției în ramuri de 
bază ale industriei județului, ale 
economiei naționale — construcția 
de mașini și chimia. împreună cu 
miniștrii de resort, cu reprezen
tanții organelor locale de partid 
și de stat, cu muncitori și specia
liști au fost examinate și stabilite 
căile și modalitățile concrete, 
eficace, în măsură să asigure reali
zarea în condiții exemplare a sar
cinilor economice ce revin unități
lor vizitate, municipiului și jude
țului Arad. Ele au drept scop di

LA ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE :

Au fost evidențiate largi posibilități 
și măsuri practice pentru modernizarea 

producției
Vizita a început la cunoscuta 

întreprindere de vagoane, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întîmpinat de tovarășii Andrei 
Cervencovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Arad al P.C.R., 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de mem
bri ai birourilor comitetelor jude
țean și municipal de partid, de 
conducerea întreprinderii.

O gardă, alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire militară a 
tineretului, prezintă onorul. Un 
grup de tinere, îmbrăcate în fru
moase costume populare, oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena -Ceaușescu buchete de 
flori.

Un loc important în cadrul dia
logului de lucru purtat aici de se
cretarul general al partidului cu 
specialiștii unității l-au ocupat 
problemele referitoare la reduce
rea consumului de metal, care de
ține ponderea principală în cheltu
ielile de producție, la valorificarea 
superioară' a acestuia. Directorul 
întreprinderii a arătat că muncito

versificarea și modernizarea pro
ducției, asimilarea de noi tehnolo
gii și produse cu caracteristici 
tehnico-calitative superioare: redu
cerea consumurilor de materii pri
me, materiale și combustibil, de 
manoperă, a cheltuielilor de pro
ducție, un ritm mai rapid de reali
zare a investițiilor, creșterea sus
ținută a productivității muncii, a 
eficienței economice în general. 
Toate acestea constituie obiective 
esențiale atît pentru economia ju
dețului, cît și a întregii țări, de a 
căror transpunere în viată depind, 
în bună măsură. îndeplinirea pla
nului pe 1977, a prevederilor ac
tualului cincinal, sporirea mai ac
centuată a venitului național, ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al întregului nostru popor.

rii de aici sînt deciși să gospodă
rească cu grijă fiecare gram de 
metal în toate fazele procesului 
tehnologic, iar cadrele tehnice să 
găsească noi soluții' pentru dimi
nuarea consumurilor.

Reevaluările făcute de conduce
rea întreprinderii, in lumina indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut și sub
liniate din nou cu prilejul consfă
tuirii de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 27—28 decembrie, au dus la 
concluzia unanimă că există posi
bilități certe pentru diminuarea 
consumului de metal la fiecare tip 
de vagon construit în întreprinde
re. Prin reproiectarea unor repere 
și subansamble, debitarea centra
lizată a tablei, folosirea. pe scară 
largă a croirii combinate și apli
carea altor măsuri cu caracter teh
nic și organizatoric, muncitorii în
treprinderii vor obține în acest an 
pe ansamblul unității un coeficient 
de utilizare a metalului în pro
porție de 89 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut factorilor de răspundere,

Dialog de lucru în fața machetei întreprinderii de strunguri

întregului colectiv să gospodăreas
că cu grijă fiecare gram de metal, 
să fie valorificate mai bine mate
riile prime secundare.

în continuare sînt înfățișate 
realizări obținute de muncitorii și 
specialiștii arădeni în domeniul 
proiectării și realizării de noi pro
duse, al lărgirii și îmbunătățirii 
parcului de vagoane de marfă și 
pentru călători. Numai în cursul 
acestui an vor fi introduse în fa

Se examinează prototipul vagonului de metrou

bricație peste 20 tipuri noi de 
vagoane de marfă și 15 pentru 
călători, atît pentru nevoile inter
ne, cît și pentru export. Prototi
purile unora din ele sînt prezen
tate secretarului general al parti
dului. între acestea se numără va
gonul de dormit — primul de acest 
fel realizat în țară — vagonul de 
călători cu confort sporit, noile ti-
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit marți 
după-amiază, la Arad, pe tovarășul 
Aleksandar Grlicikov, secretar in 
Comitetul Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, care a fă
cut o vizită în tara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Aleksan
dar Grlicikov a transmis tovarășului

SĂ PREGĂTIM TEMEINIC 
RECOLTA ACESTUI AN!

LA ORDINEA ZILEI: • Arături adinei pentru 
• Fertilizarea unor suprafețe cit mai mari • 

și utilajelor agricole
Primul an al cincinalului a însem

nat pentru agricultura noastră, deși 
condițiile climatice nu au fost dintre 
cele mai favorabile, un an in care 
s-a obținut o creștere simțitoare a 
producției — cea mai mare din isto
ria țării. La consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din 27—28 de
cembrie 1976, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evidențiind că cele mai 
multe județe au avut rezultate bune 
atît în ce privește producția vege
tală, cit și în creșterea animalelor, a 
subliniat : „Aceasta demonstrează 
încă o dată că dispunem de mijloa
cele necesare pentru a îndeplini in 
bune condiții prevederile cincinalului 
și în agricultură. Și aici, esențialul îl 
constituie activitatea concretă, reali
zarea la timp și in bune condiții a 
lucrărilor agricole. Aceasta impune 
organelor agricole, consiliilor popu
lare de la toate nivelurile, precum și 
organelor și organizațiilor de partid 
să acorde mai multă atenție înfăp
tuirii lucrărilor agricole în condiții 
optime, de calitate superioară — în- 
cepind cu arăturile, cu pregătirea so
lului, cu asigurarea semințelor".

în 1977, în condițiile unui an nor
mal, urmează să se obțină peste 21 
milioane tone de cereale, aproape 8,5 
milioane tone sfeclă de zahăr, peste 
1,1 milioane tone floarea-soarelui, 
peste 4,1 milioane tone legume de 
cîmp, peste 4,7 milioane tone cartofi 
de toamnă, mari cantități de fructe, 
lapte, carne, ouă și alte produse 
agroalimentare. Sînt prevederi supe
rioare. pe deplin realizabile, pentru 
înfăptuirea cărora toți lucrătorii 
din agricultură sînt chemați să 
muncească fără preget, folosind 
tot mai bine pămîntul, baza teh- 
nico-materială în continuă dezvol
tare și modernizare de care dispun, 

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial salut prietenesc 
și cele mai bune urări din partea to
varășului Iosip Broz Tito și a tova
rășei Iovanka Broz.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită din partea sa și a tovară
șei Elena Ceaușescu un salut priete
nesc, cele mai bune urări tovarășului 
Iosip Broz Tito și tovarășei Iovanka 
Broz.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri privind proble
me actuale ale vieții politice inter
naționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, ale dezvoltării relațiilor 
frățești româno-iugoslave.

pentru a realiza, așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, o a- 
devărată revoluție în producția agri
colă în cursul acestui cincinal. Ex
periența unităților agricole fruntașe, 
care au obținut producții mari prin 
organizarea temeinică a producției și 
a muncii, prin aplicarea tehnologii
lor moderne, corespunzătoare fiecă
rei culturi și specii de animale, con
stituie o dovadă concludentă în a- 
eest sens.

Evident, sporirea producției este 
nemijlocit legată de extinderea chi
mizării, irigațiilor, de aplicarea lar
gă în practică a cuceririlor științei 
agricole — și, în această privință, 
statul nostru, întregul popor fac mari 
eforturi materiale și financiare, ilar, 
așa cum a remarcat secretarul gene
ral al partidului, factorul hotăritor 
de care depinde punerea în valoare 
a tuturor mijloacelor materiale, a re
zultatelor științei 'este omul. Țără
nimea, mecanizatorii și specialiștii au 
rolul decisiv în realizarea producții
lor sporite prevăzute pentru 1977. 
Iată de ce, încă din aceste zile de 
început de ^n, oamenii muncii din 
agricultură, puternic mobilizați de 
organele și organizațiile de partid, 
au datoria să muncească cu toate 
forțele în vederea executării, în con
tinuare, a tuturor lucrărilor de se
zon, pregătirii în cele mai bune con
diții a campaniei agricole de pri
măvară. Munca în agricultură are tot 
mai mult un caracter permanent și, 
de aceea, și în sezonul rece este ne
voie să se muncească intens, exe- 
cutîndu-se un mare volum de lu
crări.

Sporirea producției agricole este 
strîns legată de folosirea integrală și 
judicioasă a pămintului, de ridicarea 
fertilității solului. Pe această linie se

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
bunele raporturi de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre România și Iugo
slavia, a foșt subliniată dorința co
mună de a acționa în continuare, 
pentru extinderea și diversificarea 
acestor raporturi, în spiritul Decla
rației comune româno-iugoslave, al 
înțelegerilor stabilite cu prilejul 
întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

culturile de primăvară 
Repararea tractoarelor

înscrie, în primul rînd, executarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
avînd ca scop creșterea suprafeței 
agricole și, îndeosebi, a celei a- 
rabile. în acest an, suprafa
ța arabilă, potrivit prevederi
lor planului, va spori cu circa 25 000 
hectare. în numeroase județe, dato
rită atragerii unui mare număr de 
oameni la desecări, defrișarea arbo- 
retelor și la alte lucrări de imbună- 
tățiri funciare, a fost realizată sar
cina de extindere a suprafeței ara
bile prevăzute pentru 1977. în alte 
județe însă, asemenea lucrări au 
fost aminate. Iată de ce. acum, în 
sezonul rece al anului, răspunzînd 
chemării organizațiilor de partid și 
a consiliilor populare, oamenii mun
cii din agricultură trebuie să parti
cipe în număr cit mai mare la lu
crările de desecări, defrișări, de com
batere a eroziunii solului, la toate 
acțiunile întreprinse pentru cîștiga- 
rea de noi terenuri arabile, la ame
najările pentru irigații. Este avan
tajos ca asemenea lucrări să se des
fășoare în această perioadă, folosin- 
du-se din plin „ferestrele iernii". 
Orice zi cîștigată acum va ușura des
fășurarea campaniei agricole de pri
măvară, cînd muncile se aglomerea
ză.

Așa cum s-a subliniat la con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., este deosebit de important 
ca în cooperativele agricole și între
prinderile agricole de stat să se ac
ționeze pe toate căile pentru a se 
asigura condițiile necesare realizării 
unei densități corespunzătoare a 
plantelor, spre a se obține creșterea 
randamentului Ia hectar Ia toate cul
turile. De aceea, se cer executate, 
în continuare, toate lucrările ce au 
ca scop sporirea rodniciei pămîntu- 
lui. Insămînțarea culturilor de pri
măvară în teren bine pregătit con
diționează în mare măsură realiza
rea unei densități optime, dezvolta
rea normală a culturilor. Din toam
nă au fost executate arături adinei 
pe o suprafață de peste 3 milioane
(Continuare in pag. a III-a)

SUCCESE ALE MINERILOR
între colectivele exploatărilor mi-1 

niere din sudul Banatului se desfă
șoară o susținută întrecere pentru 
creșterea producției și productivității 
muncii. Minerii de la întreprin
derea minieră Moldova Nouă, tre- 
cînd la folosirea metodei de extrac
ție in subetaje, mecanizarea muncii, 
la- colectoarele de minereu, amenaja
rea unei noi platforme menite să eli
mine ștrangulările în procesul de 
producție, au reușit să realizeze în 
perioada ce a trecut din acest an, 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, o producție dublă de 
minereu : peste 2 300 tone de mi
nereu prelucrat peste sarcinile de' 
plan, în momentul de față, colectivul 
întreprinderii face intense pregătiri 
pentru aplicarea și generalizarea 
metodei de exploatare cu felii des
cendente și surpare. (Nicolae Ca- 
tană).

TERENURI ERODATE 
INTRODUSE ÎN CIRCUITUL 

AGRICOL
în județul Vaslui s-a încheiat o 

primă etapă a lucrărilor privind 
ameliorarea antierozională a subba- 
zinului Bahnari din bazinul hidro
grafic Vasluieț. prin redarea în cir
cuitul agricol a unei suprafețe de 
1 000 hectare, planificată inițial să se 
realizeze in anul 1978. în această pe
rioadă se execută lucrări cu ter
mene de finalizare în anul 1977. cum 
sînt cele de pe versanții și văile 
Racovei, Similei, Crasnei și Tutovel, 
din bazinul hidrografic al Bîrlădulul.
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NOTE
INFORMAȚII 
REPORTAJE

Prioritate 
creșterii productivității, 

îmbunătățirii calității
La Șantierul naval Olte

nița, pregătirea adunărilor 
și conferințelor de partid 
pentru dări de i 
alegeri a început 
era firesc, și cum a fost in
dicat — odată cu luna de
cembrie a anului trecut. 
Comitetul de partid al șan
tierului a întocmit un plan 
de măsuri pe cît de con
cret, pe atît de cuprinzător 
— plan din care nu au lip
sit, pe de o parte, acțiunile 
menite să stimuleze între
gul colectiv de oameni ai 
muncii la depășirea tuturor 
indicatorilor pe 1976 și de
mararea cu succes în pri
ma lună a noului an (o- 
biective realizate exem
plar), iar, pe de altă parte, 
acțiunile politico-organiza- 
torice pentru pregătirea 
dărilor de seamă și a ce
lorlalte documente privind 
alegerile organelor condu
cătoare. Pentru buna apli
care a acestui plan au fost 
instruiți și repartizați cu 
sarcini concrete pe lingă 
organizațiile de bază toate 
cadrele de partid și mem
brii activului.

Consfătuirea de la C.C. 
al P.C.R. din 27—28 decem
brie a subliniat însă, 
prin cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o serie 
de sarcini prioritare în 
anul 1977, pentru comuniș
tii din industrie. „A fost 
deci necesar — ne spune 
tovarășul Petre Stoica, se
cretarul comitetului de 
partid al șantierului — să 
revedem planul de măsuri, 
să reinstruim secretarii, 
astfel încît, dată fiind im
portanța indicațiilor secre
tarului general al partidu
lui. privim desfășurarea

seamă și 
: — cum

îs* POMunei si&
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deadunărilor pentru dări 
seamă și . alegeri prin pris
ma concluziilor consfătui
rii. Pregătim în așa fel 
acest moment important în 
viața fiecărei organizații, 
încît el să prilejuiască o 
largă dezbatere asupra mo
dului în care putem spori 
în continuare productivita
tea muncii — prin mai 
buna organizare a produc
ției, întărirea disciplinei în

muncă și modernizarea 
producției. Tovarășii din 
activul de partid studiază 
aceste probleme în secții și 
ateliere și vor formula pro
puneri concrete".

...Procedîndu-se astfel, 
ziua de 18 ianuarie — cînd 
va avea loc aici prima a- 
dunare pentru dare de 
seamă și alegeri — îi va 
găsi pe comuniștii nava- 
liști din Oltenița bine pre
gătiți să discute și să ia 
hotărîrile 
gândite 
pentru 
viața de 
Mitrei).

cel mai bine 
și mai eficiente 
producție, pentru 
partid. (Gheorghc

Pregătiri 
pentru viitoarea recoltă

Cel 185 de comuniști din 
cele 4 organizații de bază 
subordonate Comitetului 
comunal de partid Boțești, 
județul Argeș, acționează 
cu hotărîre pentru întîmpi- 
narea adunărilor organiza
țiilor de partid cu suc
cese deosebite în realizarea 
sarcinilor economice. De 
exemplu, comuniștii din 
organizațiile de bază de la 
fermele 1, 2 și 4 au înche
iat cu bine fertilizarea 
livezilor și continuă cu in
tensitate arăturile pe ulti
mele suprafețe, printre rîn- 
durile de pomi, ca și săpă
turile în jurul tulpinilor. 
Se defrișează de arborete 
noi terenuri, în vederea 
plantării acestora cu pomi 
fructiferi. Comuniștii și 
ceilalți cetățeni s-au achi-

tat de îndatorirea patriotică 
de a contracta cu statul în
treaga cantitate de lapte 
și carne de vită planificată 
și se continuă perfectarea 
contractelor pentru carnea 
de porc.

în planul de lucru al co
mitetului comunal de par
tid sînt prevăzute și impor
tante măsuri organizatorice 
și politice în vederea des
fășurării optime a adună
rilor. Colective formate din 
cadre didactice, ingineri și 
medici membri de partid 
sînt (antrenate la confecțio
narea unor gazete de stra
dă și panouri, ce vor fi am
plasate la sediile coopera
tivei agricole, consiliului 
popular și școlilor. (Gheor- 
ghe Cirstea).

organizațiilor de partid 
pentru dări de seamă și 
alegeri, un plan special de 
acțiuni menite să sporească 
rolul și eficiența instrumen
telor muncii politico-edu
cative, forța lor de influen
țare. S-au organizat, în a- 
cest cadru, consfătuiri cu 
membri ai activului de 
partid pe tema: „Munca 
de la om la om — factor 
de seamă în realizarea sar
cinilor și înlăturarea cazu
rilor de indisciplină la lo
cul de producție", precum 
și o dezbatere cu respon
sabilii celor 26 gazete de 
perete privind rolul aces
tora in realizarea sar
cinilor economice pe 1977. 
Mai desprindem dintre 
obiectivele imediate în
scrise în planul amintit:

organizarea unor întîlniri 
ale comitetului de partid 
pe combinat cu propagan
diștii și secretarii adjunct! 
cu probleme de propagan
dă din organizațiile de 
partid, ca și cu cei din-or
ganizațiile U.T.C., avînd 
drept subiect sarcinile și 
rolul propagandistului ; o 
altă întîlnire a membrilor 
comitetului cu cadre de 
partid și de conducere teh
nică, pentru analizarea pro
cesului de integrare în pro
ducție a tinerilor ; o dezba
tere cu șefii de echipă și 
maiștrii din cadrul grupu
lui de șantiere. Concluziile 
acestor acțiuni se vor în
scrie în hotărîrile ce ur
mează a fi adoptate de co
muniști cu prilejul adună
rilor. (Maria Baboian).

Obiectivul inițiativelor 
reducerea costurilor

Măsuri privind intensificarea 
activității politico-educative
Comitetul de partid de 

la Combinatul de oteluri 
speciale Tirgoviște a elabo-

rat, pentru perioada premer
gătoare. cit și a desfășurării 
adunărilor și conferințelor

Comuniștii din organiza
ția de bază a schimbului 
III de la fabrica de hîrtie 
„Bistrița" din Prundu-Bîr- 
găului au hotărît 
cheze apropiatele 
de partid pentru 
seamă și alegeri 
inițiativă care să 
lizeze un deziderat major 
al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, și anu
me reducerea cheltuielilor 
materiale de producție. Ei 
și-au propus ca, în fiecare 
lună, mașina de fabricație 
nr. 2 — agregatul pe care 
se obțin hîrtiile subțiri — 
să fie alimentată, pe durata 
unui schimb, cu deșeuri de 
hîrtie colectate de ei înșiși. 
Ideea a fost îmbrățișată 
ulterior de toți membrii de 
partid din unitate, ea în- 
semnînd, după un 
estimativ, reducerea

să mar- 
adunări 
dări de 
printr-o 

materia-

calcul 
costu-

rilor cu circa 175 000 lei pe 
an. Desigur că această sumă 
nu este prea mare, dar ea 
are toate șansele să fie 
dublată sau chiar triplată, 
deoarece întregul efectiv al 
comuniștilor din Prundu- 
Birgăului s-a asociat ini
țiativei, aceasta raportîn- 
du-se în mod practic la cele 
peste 1 400 de gospodării 
cite numără localitatea. 
Pentru colectarea și, mai 
ales, pentru predarea de
șeurilor s-au stabilit date 
precise, iar în incinta fa
bricii a fost delimitat și 
spațiul necesar depozitării. 
Este de așteptat ca iniția
tiva comuniștilor din schim
bul III să aibă rezonanță 
și în alte localități de pe 
Valea Bîrgăului, în alte 
așezări ale județului Bis- 
trița-Năsăud. (Gh. Crișan).

Astăzi se încheie în întreaga țară

RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI
SI AL LOCUINȚELOR

9 5 4

întreaga tarăAstăzi se încheie în întreaga țară 
recensămîntul populației și al locu
ințelor. .Începînd din ziua de 5 ia
nuarie, din primele ore ale dimineții 
și pînă seara tîrziu, zeci de mii de 
recenzori — în marea lor majoritate 
cadre didactice, statisticieni, econo
miști — conștienți de faptul că- de 
modul în care ei își vor îndeplini 
Îndatoririle depinde în mare măsură 
succesul întregii acțiuni, n-au precu
pețit 
zenți 
data

nici un efort pentru a fi pre
ia întîlnirile cu cetățenii, la 
și ora fixată, pentru a înregis-

de corectitudine 
____  ... declarate de către 
cei recenzați, informațiile și datele 
referitoare la fiecare locuință și clă
dire. La rîndul lor, cetățenii, con
știenți de faptul că pot și trebuie să 
contribuie la reușita deplină a recen
sământului s-au documentat din 
timp, astfel încît au putut să dea, la 
toate întrebările puse de recenzori, 
răspunsuri complete și exacte.

Așa cum rezultă din datele comi
siei centrale pentru recensămîntul 
populației și al locuințelor.

tra cu maximum 
datele personale

date obținute de la populație — locul 
nașterii, ultimul domiciliu avut și do
miciliul legal — și să centralizeze, 

_ pentru fiecare sector, principalele 
rezultate privind populația, locuin
țele și clădirile de locuit. Ulterior, 
în perioada 16—21 ianuarie, recen- 
zorii-șefi urmează să verifice — 
din punct de vedere logic și cifric — 
materialele primite de la recenzori 
și să codifice răspunsurile înregis
trate în formularele referitoare la 

'școala absolvită, profesie, școala pe 
care o urmează, precum și ocupația.

Toate aceste operațiuni, Ia fel 
importante pentru succesul final 
acțiunii, ca și înregistrarea propriu- 
zisă a datelor, vor trebui să se 
bucure din partea celor care au da
toria să le facă, de toată atenția și 
răspunderea cuvenite. Pentru că, 
realizarea completă a tuturor obiec
tivelor recensămîntului privește in
terese prezente și de perspectivă ale 
întregii națiuni și ale fiecărui om al 
muncii, deopotrivă.

Florin C1OBANESCU

de 
al

Din primele sdptdmîni
ritmuri înalte de producție

Pentru Șantierul naval din Galați, 
anul 1977 înseamnă — comparativ cu 
planul anului trecut — o creștere de 
peste 13 Ia sută la producția globală 
și de aproape 32 la sută la producția- 
marfă, sporurile amintite fiind de
terminate de dezvoltarea impetuoasă, 
și în acest cincinal, imprimată con
strucției de nave din țara noastră.

— Toată producțla-marfă a anului 
1977 este lansată în fabricație — ne 
spunea ing. Vasile Miron, șeful ser
viciului de urmărire a producției. 
Mai mult decît atît, șase dintre na
vele ce urmează a fi livrate anul a- 
cesta sînt 
nă că am 
proape 
tate din 
ducția-marfă a a- 
nului lansată, a- 
flată la cheiurile 
de armare. Mai 
trebuie adăugate 
alte patru nave 
ce vor primi bo
tezul apei în a- 
cest prim trimes
tru al anului.

Bineînțeles, a- 
ceasta implică a- 
sigurarea 
larg front 
cele șase 
încălzite suprastructurile, putîndu-se 
lucra la amenajările interioare ; de 
asemenea, la aceleași nave, compar
timentele de mașini au fost utilate 
complet sau în parte. La vapoarele 
din producția-marfă a primului tri
mestru din 1977 au început chiar ac
tivități de probe, predări de insta
lații pe sectoare și compartimente, 
s-au efectuat operații ce nu pot fi 
efectuate iarna. Se preconizează ca 
trei nave maritime să fie livrate în 
acest trimestru beneficiarului intern.

Cît privește aprovizionarea tehnico- 
materială, inginerul-șef Traian Mîn- 
dru ne declară că nu există proble
me deosebite în contractarea canti
tăților necesare de metal, cabluri e- 
lectrice, tubulatură, material lemnos, 
vopsele ș„a. Nesatisfăcător stau lu
crurile în direcția asigurării șantieru
lui naval gălățean cu motoare princi
pale. diesel-generatoare, instalații ra
dio, frigorifice, pompe, instalații hi
draulice de acționare a capacelor ș.a. 
Toate acestea se cer a fi asigurate 
prin „Uzinexportimport" București. 
Și acum există necorelări în fixarea 
termenelor de livrare la motoare prin
cipale și diesel-generatoare — ter
mene comparate, evident, cu stadiile 
de execuție ale navelor, cu datele de 
livrare — iar celelalte instalații enu
merate nu sînt decît în parte con
tractate.

lansate. Aceasta Inseanv 
pășit

jumă-
pro-

în 1977 cu a-

— Insistăm asupra îmbunătățirii 
relațiilor noastre cu întreprinderea 
de comerț exterior amintită. întrucît 
și in 1976 am avut nave ce au aștep
tat sosirea utilajelor furnizate prin 
aceasta și care nu puteau fi livrate. 
Or, nu dorim să se repete și în 1977 
asemenea situații neplăcute, ce pot 
deregla ritmicitatea producției, ne 
relata Ion Drașovean, directorul șan
tierului gălățean.

Rămînînd în sfera importuri
lor, menționăm că atît șantierul na
val gălățean, cit și o seamă de uni
tăți cu care acesta colaborează — 
Universitatea din Galați, „Tehnofrig" 
Cluj-Napoca, „Tehnoton" Iași ș.a. —

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI

Aproape jumătate din navele lui ’77 
sînt lansate; dar ce se întîmplă 

cu aprovizionarea tehnico-materială ?
unui 
de 

nave
lucru. La toate
lansate au fost

i unor 
de na- 
necesar

SITUAȚIA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN ȚARĂ - 
față de numărul total preliminat - se prezenta, 
luni seara, astfel:

- 90,5 la sută, la populație ;
- 90,4 la sută, la locuințe ;
- 90,4 la sută,

Dialogul direct, sincer, dintre cetă
țeni și recenzori a fost, fără excep
ție, statornicit pe climatul de încre
dere și respect ce a caracterizat, în 
toate localitățile țării, desfășurarea 
recensămîntului. Nenumărate sînt de 
altfel împrejurările și faptele, rela
tate în aceste zile de către corespon
denții noștri județeni — multe din 
ele prezentate în cadrul rubricii co
tidiene a ziarului nostru dedicate 
recensămîntului — care au demon
strat cu pregnanță înalta responsa
bilitate cu care cetățenii țării, fie în 
calitate de recenzori,' fie în calitate 
de persoane recenzate, și-au îndepli
nit această înaltă îndatorire. Nu este 
mai puțin adevărat că desfășurarea 
în condiții optime a lucrărilor recen
sămîntului a depins în mod hotărîtor 
și de faptul că în toate județele, mu
nicipiile, orașele și comunele țării, 
în toate întreprinderile și instituțiile,

De la comisia centrală

Ia clădiri.
organele și organizațiile de partid, 
celelalte organe și organizații ob
ștești au sprijinit permanent și efec
tiv pe recenzori în munca lor.

în ziua de 10 ianuarie, înregistra
rea datelor și informațiilor referitoa
re la persoane, locuințe și clădiri se 
încheiase în 28 450 de sectoare de re- 
censămînt, in 83 de comune și în 
orașele Victoria — din județul Bra
șov — și Negrești — din județul 
Vaslui.

Desigur, la ora cînd scriem aceste 
rînduri, în multe alte localități din 
țară înregistrarea datelor din formu
larele de recensămînt s-a terminat.

După încheierea operațiunilor de 
înregistrare în perioada 13—15 ia
nuarie — urmează însă ca recenzorii 
să verifice dacă materialul obținut 
la înregistrare este complet și, tot
odată, corespunzător din punct de 
vedere calitativ, să codifice unele

pentru recensămîntul 
populației și al locuințelor:

Indiferent de localitatea in care se vor afla in ziua de 13 Ianuarie, 
persoanele care din diferite motive n-au fost înregistrate in formularele 
de recensâmint pînă in seara zilei de 12 ianuarie a.c. sint rugate sâ se 
adreseze comisiilor locale de recensâmint (municipale, orâșenești sau 
comunale) care funcționeazâ la sediile consiliilor populare din localitățile 
respective.

PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

Microcantine la locul 
de muncă

Poduri. Drumurile de

în cursul anului trecut au fost în
ființate primele 6 micror-jntine în 
întreprinderile din municipiul Satu 
Mare. în cursul trimestrului I al 
anului curent vor lua ființă noi uni
tăți de servire în secții ale între
prinderii „Unio" (sculărie, utilaj mi
nier), la I.P.L. (fabrica de scaune) și 
la unele șantiere ale întreprinderii 
de construcții. De remarcat, de ase
menea. că în toate întreprinderile 
sătmărene funcționează în prezent 
puncte alimentare. La întreprinderea 
„Unio", I.J.I.L. „1 Mai" și la „23 
August" s-au creat puncte alimentare 
în toate secțiile. Cele de la „Tricotex" 
și întreprinderea textilă „Ardeleana" 
au introdus, pe lîngă desfacerea di
feritelor preparate reci, și servirea 
micului dejun. (Octav Grumeza)

zona denumită
acces modernizate fac ca aceste baze 
turistice și sportive să fie deosebit 
de solicitate. în orașul Cîmpeni. ama
torii de sporturi de iarnă pot închi
ria schiuri, săniuțe, bocanci etc. (Ște
fan Dinică).

Olănești prefix 947
De cîteva zile, rețeaua telefonică 

a stațiunii balneare Olănești a fost 
racordată la centrala automată a 
municipiului Rm. Vîlcea. în prezent, 
din toate localitățile conectate la re
țeaua interurbană automată se poate 
vorbi direct cu abonatii telefonici 
din stațiunea Olănești. formindu-se 
în prealabil prefixul 947. (Ion Stan- 
ciu).

Informații utile

Un nou teleschi
După cum se știe, județul Alba 

dispune de condiții naturale optime 
pentru practicarea sporturilor de iar
nă. De curînd, la Arieșeni, pe valea 
Afieșului, a fost amenajată o pîrtie 
de schi cu o lungime de 300 metri 
și un teleschi. Oficiul județean de 
turism Alba asigură deplasarea la 
această bază turistică cu autocare 
speciale. Un alt teleschi a fost mon
tat In apropierea orașului Cîmpeni, în

Cooperația meșteșugărească a des
chis la Ploiești un oficiu de infor
mare și documentare a publicului 
Aici, angajați competent! dau relații 
despre gama serviciilor. condițiile 
de realizare a unor articole și pro
duse de uz casnic-gospodăresc. De 
asemenea, la centrul de informare 
ploieștean se găsesc toate numerele 
de telefon, adresele unităților din 
municipiu și din celelalte orașe ale 
județului. Tot aici publicului îi stau 
la dispoziție o serie de pliante, ca
taloage. caiete de modă etc. (C. Că
prarul.

s-au preocupat de asimilarea 
instalații necesare producției 
ve, micșorind efortul valutar 
la echiparea vapoarelor.

După cum apreciau factorii 
am discutat aici, realizarea la timp, 
la un nivel calitativ ridicat, a navelor 
depinde în bună măsură și de acti
vitatea Institutului de cercetări șl 
proiectări pentru construcții navale 
Galați. Există dorința ca ICEPRONAV 
să-și schimbe punctul de vedere în 
ceea ce privește punerea la dispozi
ție a proiectelor ; constructorii soco
tesc că primirea documentațiilor tre
buie realizată în mod corelat între 
partea de corp și cea mecanică sau 
de instalații, pentru a se putea asi
gura o tehnologie de lucru adecvată. 
Totodată, deși ICEPRONAV a ma
nifestat preocupări în această direc
ție, se impune folosirea în continuare 
a unor soluții constructive noi, sim
ple, tipizate — în funcție de cerin
țele actuale moderne caracteristice 
construcției de nave.

— Șantierul nostru, ne spunea di
rectorul acestuia, a beneficiat în ul
timii ani de importante investiții, ce 
au dus la dezvoltarea și moderniza
rea capacităților de producție. Avem 
acum, se poate aprecia așa, două 
șantiere, două fluxuri de producție, 
ceea ce contribuie la realizarea imul 
număr sporit de nave.

Un important obiectiv al inves
tiției, docul uscat, este pus parțial

cu care

în funcțiune, în camera sa de con
strucție ridieîndu-se acum o navă do 
mare tonaj. După cum ni s-a rela
tat aici, constructorul docului — 
Grupul de șantiere pentru lucrări 
hidrotehnice Galați — trebuie să ia 
în continuare măsurile cele mai po
trivite pentru a asigura anul acesta 
încheierea execuției unor lucrări afe
rente acestuia, de care depind tre
cerea mineralierului aflat în con
strucție în camera de evacuare — 
lansarea lui, adică — și, în conti
nuare, armarea șl livrarea sa. Iată, 
dar, probleme deosebit de importan
te, care, sîntem convinși, vor fi în
țelese și rezolvate așa cum se cuvine 

de către construc
tor. Rămînînd în 
perimetrul inves
tițiilor, «nu putem 
să nu amintim de 
efprturile benefi
ciarului pentru e- 
chiparea cu ma
carale de 50 și 40 
tone-forță a plat
formelor docului 
uscat, trei dintre 
acestea fiind date 
în exploatare.

In final, ne-am 
interesat de asigurarea cu forță 
de muncă. Nu se poate afir
ma că situația este deplin rezolvată, 
ceea ce impune luarea în continuare 
de noi măsuri pentru satisfacerea 
integrală cu forță de muncă a nece
sităților anului acesta, utilizîndu-se 
toate formele existente, școli de di
ferite tipuri și calificarea la locul de 
muncă, cît și, adăugăm noi, o pre- 

' ocupare în plus pentru atașarea de 
unitate a tinerilor muncitori anga
jați, educarea lor continuă in spiri
tul unei depline responsabilități pen
tru onorarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor.

După cum am aflat de la condu
cerea unității, cifrele de plan ale 
anului 1977 se cunosc, iar sarcinile 
au fost defalcate pe secții unde se 
studiază acum măsurile ce trebuie în
treprinse în vederea realizării lor. Ca 
atare, conducerea șantierului gălă
țean, partenerii săi de contracte, cen
trala industrială navală au datoria să 
acționeze cu toată stăruința pentru 
asigurarea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, eliminînd, încă de pe acum, 
orice impediment în calea realizării 
ritmice a sarcinilor de plan ale anu
lui acesta, făcînd totul pentru a im
prima, din luna ianuarie 1977, un 
ritm de producție susținut în toate 
compartimentele șantierului.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii1

Prlntr-o simplâ mișcare, fotoliile din fotografie pot deveni paturi...

1

1 JMI»

fum doriți să fie mobilat
apartamentul in care locuiți?
Răspunsul îl puteți da chiar dumneavoastră vizitînd
expoziția de mobilă deschisă pe șoseaua Colentina

La indicația secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Capitală a fost orga
nizată o expoziție de mobilă în 
scopul cunoașterii cit mai exacte a 
preferințelor publicului, printr-o 
consultare largă cu toți beneficiarii 
acestor produse, astfel încît, cunos- 
cîndu-se părerile lor, activitatea co
lectivelor din industria de prelucrare 
a lemnului să poată răspunde mai 
bine cerințelor și exigențelor actuale. 
Expoziția este organizată pe șoseaua 
Colentina nr. 23, ocupă 4 etaje ale 
blocului de locuințe de la adresa in
dicată și va fi deschisă în tot cursul 
lunii ianuarie.

Ce se remarcă în mod deosebit în 
această expoziție ? în primul rînd. 
spațiul locuibil este folosit extrem 
de ingenios, fiecare piesă a mobilie
rului (executat în mai multe varian
te) avînd locul lui precis în perime
tru! apartamentului — și foarte in
teresant — folosind in același timp 
la scopuri multiple. Iată, de pildă, 
fotoliul (în formă de recamier pen
tru 3—4 persoane) de la apartamen
tul nr. 1 din expoziție. Strîns. el 
ocupă un spațiu foarte mic din su
fragerie.

— Să zicem insă, ne atrage aten
ția directorul comercial din Centrala 
prelucrării lemnului, tovarășul Teo
dor Racu — că posesorul unui ase
menea fotoliu are. peste noapte, mu
safiri. Iată ce face. Și, directorul, cu 
un singur deget. împinge fotoliul. 
Instantaneu, la picioarele noastre se 
așterne un pat tocmai bun pentru 
dormit. Pentru două sau trei per
soane.

Asemenea mobilier rabatabil, mul
tifuncțional am văzut în mai toata

sufrageriile, dormitoarele, în came
rele de zi și chiar în bucătării. Linia 
tuturor pieselor expuse este deose
bit de modernă, suplă, și ceea ce 
place mai mult publicului — mobila 
este lustruită cu lacuri mate („lacul 
oglindă" aproape că nu există), foar
te apropiate de culoarea naturală a 
lemnului, rezistent la acțiunea apei, 
acizilor, alcoolilor și foarte ușor de 
întreținut.

Pe aceeași linie a economisirii spa
țiului de care dispun locuințele 
noi se înscriu însă nu numai mobi
lele rabatabile pliante, multifuncțio
nale din apartament, ci, cu deosebit 
succes — dovadă aprecierile vizita
torilor — și dulapurile, cămările, alte 
mobile multifuncționale înzidite pe 
holuri, plasate pe pereții apartamen
tului. Astfel de mobilă, suplă, bine 
plasată, „aerisește" apartamentul și-i 
dă o puternică notă de eleganță, dă 
voie să intre în casă mai multă lu
mină. Trebuie remarcat apoi faptul 
că deși este superioară vechijor ti
puri de mobilier — mobila expusă 
este ieftină și e astfel concepută 
incit se poate cumpăra treptat — 
fiecare parte din garnitura „mare" 
puțind servi pentru un timp ca mo
bilă de sine stătătoare, asamblarea 
între piese făcîndu-se doar prin 
simpla apropiere.

Gospodinele, care se perindă prin a- 
partamentele expoziției, zăbovesc ceva 
mai mult în bucătării. Ceea ce re
ține în mod cu totul deosebit aten
ția este dimensionarea mobilierului 
— în unele variante cu totul deose
bit de cel „clasic". Astfel, toate mo
bilele au aceeași înălțime, sint mai 
suple, masa este rabatabilă, dulapu
rile fixate pe pereți — totul stabilit

și executat în urma unor Intense' 
măsurători ergometrice și antropo- 
metrice. „Mi-ar plac? să pregătesc 
mîncărurile într-o asemenea bucătă
rie — ne spunea Mioara Dina — 
muncitoare la întreprinderea „Su
veica". Deși încăperea nu e supra
dimensionată, din’cauza supleții mo
bilierului dispui de spațiu suficient. 
Așteptăm să găsim cît mai curînd 
în comerț și asemenea produse".

La toate palierele și în toate în
căperile am găsit cetățeni veniți din 
tot orașul. Să vadă, să se consulte, 
să-și spună părerea. Impresiile sînt 
în general bune și foarte bune, dar 
există și foarte multe propuneri. în 
general, tinerii (în expoziție există 
camere special amenajate pentru ti
neret), după cum ne-a informat Iov. 
Ion Valeriu Popa, de la serviciul de 
publicitate din Centrala prelucrării 
lemnului, pun cu insistență urmă
toarea întrebare : Cînd vom găsi în 
magazine asemenea garnituri de mo
bilă ? E o întrebare pe care am au
zit-o și noi de zeci de ori în timpul 
cît am fost oaspeții expoziției. Răs
punsul, i 
îl dă tov. 
e abia la 
primit mai 
servații și 
tră, într-o . ......
în luna februarie, imediat după ce 
ne vom forma o idee mai exactă 
asupra preferințelor publicului, e să 
deschidem un mare magazin de pre
zentare și desfacere în pavilionul de 
pe malul lacului Herăstrău. Paralel, 
vom amenaja (lucrările sînt în curs) 
și 5—6 mari depozite de mobilă, 
amplasate în cartierele noi de lo-

Simplu, elegant, confortabil Foto : E. Dichiseam»

pentru toți cei interesați, 
. Teodor Racu : „Expoziția 

început. Pînă acum am 
multe aprecieri decît ob- 
propuneri. Intenția noas- 
primă etapă, adică chiar

cuințe, deci la îndemîna cumpărăto
rilor. Nou și bineînțeles convenabil 
pentru cumpărători, va fi modul de 
organizare al magazinului cu desfa
cere. întreaga lui suprafață va fi 
compartimentată în funcție de tipu
rile de locuințe existente sau aflate 
în construcție pe teritoriul Capitalei 
(vor fi amenajate, efectiv, încăperi 
din materiale ușoare), va exista „sec
torul" garsonierelor, al apartamente
lor cu două camere, cu trei camere 
ș.a.m.d. Vor exista mai multe va
riante pentru mobilarea camerelor de 
zi. de noapte, a bucătăriilor, came
relor pentru copii și tineret. Fiecare 
cumpărător va merge, firește, să 
vadă și să cumpere din sectorul ca- 
re-1 interesează. în momentul op-

țiunii nu va face altceva decît să 
plătească la acest centru, iar marfa 
dorită îi va fi trimisă acasă din de
pozitul cel mai apropiat. Asemănător 
vom proceda în toate centrele de ju
dețe. De pe acum. în peste 25 de 
orașe de reședință, avem organizate 
asemenea expoziții cu vinzare, iar 
pînă la sfîrșitul anului vom continua 
să le modernizăm, vom, deschide ase
menea unități în toate județele. Sin- 
tem hotărîți să facem tot ceea ce ne 
stă în putință pentru a înfăptui ne
abătut recomandările tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu, în direcția apro
pierii producției de cererile publi
cului. pentru ridicarea continuă a ni
velului lui de trai și de civilizație.

propus o apreciere a expoziției, a cali-în rindurile de fată nu ne-am . ......... ___ _____ ___ _____
tătilor sau îmbunătățirilor ce trebuie aduse mobilei, ci o invitație 
adresată tuturor celor interesați, de a vizita această expoziție, de a-șl 
formula aprecierile, observațiile, propunerile si de a veni in acest fel 
în sprijinul producătorilor, în ultimă instanță in sprijinul mobilării 
propriilor apartamente — după gustul și preferințele fiecăruia. Repe
tăm adresa : șoseaua Colentina nr. 23, tramvaie 1, 4, 21, autobuze 101. 
109, 43.

Gh. GRAURE
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TOVARĂȘUL 
O VIZITĂ

NICOLAE CEAUSESCU A FĂCUT IERI
1

(Urmare din pag. I)
puri de vagoane de marfă, Intre 
care cel pentru transportul de mi
nereu, cu o capacitate de 60 tone, 
prevăzut cu instalații automate de 
descărcare și de încălzire pe timp 
de iarnă. ,

Este prezentată, de asemenea, 
prima unitate de vagoane pentru^ 
metrou, concepută și realizată în 
țara noastră. Fiecare vagon desti
nat viitorului metrou din Bucu
rești poate transporta un mare 
număr de călători și este prevăzut 
cu motoare de tracțiune proprie 
care asigură o viteză de 80 km 
pe oră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ■ 
cerut proiectanților și constructo
rilor să aducă o serie de îmbună
tățiri prototipului, îndeosebi în 
ceea ce privește creșterea gradului 
de confort al călătorilor.

Secretarul general al partidului 
a recomandat proiectanților, spe
cialiștilor să acorde în continuare 
atenție sporită diversificării pro
ducției, îmbunătățirii calității la 
toate tipurile de vagoane și redu
cerii consumului de metal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat apoi probleme vizind 
dezvoltarea în perspectivă a uzi
nei. Gazdele au menționat că, în 
urma reanalizării investițiilor pre
văzute în actualul cincinal, în spi
ritul sarcinilor trasate de condu
cerea partidului, colectivul unită
ții a găsit soluții care să permită o 
reducere, cu mai mult de 3 200 me
tri pătrați, a suprafeței ce urmea
ză a fi construită și o micșorare 
cu 34 la sută a cheltuielilor de in
vestiții, îndeosebi la lucrările de 
construcții și montaj.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat, în continuare, majoritatea 
secțiilor acestei importante unități 
constructoare de vagoane. Secreta
rul general al partidului a anali
zat modul de organizare a pro
ducției și a muncii, de folosire a 
utilajelor și spațiului existent, ca

LA ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI :

Productivitatea - la nivelul experienței 
cîștigate de constructorii de mașini

Necesitatea asimilării unor pro
duse noi, cu caracteristici tehnico- 
calitative superioare, a fost subli
niată și la următoarea unitate vi-, 
zitată — întreprinderea de strun
guri.

Referindu-se la preocupările și 
rezultatele din acest domeniu, gaz
dele au arătat că aici vor fi reali
zate, în cursul actualului cincinal, 
18 noi tipuri de mașini-unelte, 
complexitatea lor fiind în general 
mai ridicată decît a celor fabri
cate pînă acum. Au fost prezenta
te spre exemplificare strungul greu, 
cu posibilități de prelucrare a unor 
piese avînd diametrul pînă la 1 250 
mm, strungurile paralele și fron
tale cu comandă numerică, alte a- 
gregate „în premieră". S-a mențio
nat că în realizarea acestora s-a 
pornit de la recomandările formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la sarcinile cuprinse în progra
mul național de dezvoltare a pro
ducției de mașini-unelte, îndeosebi 
a celor cu complexitate sporită, de 
la exigențele cincinalului revolu
ției tehnico-științifice.

Conducerea unității a subliniat 
că în atenția muncitorilor și spe
cialiștilor stă, de asemenea, indi

LA FABRICA DE CEASURI „VICTORIA" :

Calitate, gamă tot mai largă de produse
în programul vizitei s-a înscris 

apoi întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul fabricii de 
ceasuri „Victoria".

Reprezentanți ai Ministerului In
dustriei Ușoare, conducători și 
specialiști ai întreprinderii au in
format pe secretarul general al 
partidului despre măsurile pentru 
perfecționarea tehnologică a pro
ducției, despre folosirea cu eficien
ță sporită a tuturor capacităților 
fabricii și a materiilor prime, asi
milarea în fabricație a unor noi 
tipuri de ceasuri cu agregate mini
aturizate și a unor mecanisme uti
lizate în industria electrotehnică.

Jntr-o expoziție, care a reunit 

litatea lucrărilor pe operații și 
faze de execuție, s-a întreținut cu 
numeroși muncitori și specialiști, 
informîndu-se de condițiile de lu; 
cru, de felul cum își îndeplinesc 
sarcinile de plan, urîndu-le succes 
în activitate.

în dialogul de lucru cu factorii 
de răspundere, cu proiectanți și 
alți specialiști, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o seamă de re
comandări vizînd extinderea ac
țiunii de tipizare a unor repere și 
subansamble, o mai bună ampla
sare a utilajelor, extinderea me
canizării locurilor de muncă.

Secretarul general al partidului 
a cerut conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și conducerii întreprinderii să ela
boreze un studiu-program de îm
bunătățire a fluxurilor de produc
ție, care să asigure o modernizare 
radicală a acestei vechi și însem
nate unități. întreprinderea de va
goane din Arad, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să ia 
măsuri pentru realizarea de uti
laje cu o productivitate ridicată, 
care să asigure obținerea unei pro
ducții de bună calitate, pentru 
producerea de piese cu suprafețe 
mai mari care să reducă volumul 
de sudură, să organizeze în așa 
fel producția încît să se asigure 
fluxuri continue de la debitare 
pînă la realizarea produsului finit.

Secretarul general al partidului 
a atras totodată atenția că pro
ductivitatea ce se realizează este 
încă foarte mică în raport cu ceea 
ce ar trebui să se realizeze în în
treprindere, care are tradiție și 
experiență îndelungată în produc
ția de vagoane.

Directorul întreprinderii a asi
gurat pe secretarul general al 
partidului că întregul colectiv, în 
frunte cu comuniștii, va face to
tul pentru transpunerea în viață a 
indicațiilor primite, angajîndu-se, 
totodată, ca pînă la finele acestui 
trimestru să prezinte un prim 
studiu de înnoire și modernizare 
a fabricii de vagoane arădene.

cația secretarului general al parti
dului privind reducerea consumu
lui de materii prime, materiale și 
combustibil. în acest scop se des
fășoară acțiuni care vizează 
un cîmp larg de măsuri teh
nologice și de reproiectare, de gos
podărire mai rațională a metalu
lui și a altor materiale, de extin
dere a utilizării înlocuitorilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca la dezvoltarea unității să 
se aibă în vedere, în primul rînd, 
o folosire mai judicioasă a supra
fețelor construite, prin eliminarea 
spațiilor de depozitare a pieselor și 
reamplasarea mai bună a unor uti
laje, astfel încît un muncitor să 
poată lucra la 2—3 mașini, iar 
construcțiile noi să fie ampla
sate în actualul perimetru al în
treprinderii. Și aici, secretarul ge
neral al partidului a insistat asu
pra necesității realizării unei pro
ductivități a muncii la nivelul tra
diției și experienței acumulate de 
constructorii de mașini-unelte.. Ast
fel, la turnătorie s-a indicat ca, 
printr-o mai bună folosire a supra
fețelor, prin mecanizarea liniilor 
de formare și turnare, să se asigure 
o capacitate de 25 000—30 000 tone 
producție anual.

peste 40 de modele de ceasornice 
deșteptătoare și numeroase repere 
și subansamble de mecanică fină, 
sînt prezentate cele mai noi pro
duse ale fabricii, cu performanțe 
ridicate, funcționalitate sporită, 
realizate după proiecte elaborate 
de specialiștii arădeni.

Apreciind realizările obținute de 
colectivul fabricii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conducerii 
întreprinderii, specialiștilor să stu
dieze posibilitatea lărgirii gamei 
de ceasuri, care să răspundă atît 
cerințelor cumpărătorilor, cît și ne
voilor unităților economice, să-și 
propună asimilarea producției de 
ceasuri de mînă.

în numele întregului colectiv, 
conducerea fabricii s-a angajat să 
îndeplinească în mod exemplar 
sarcinile ce-i revin în cel de-al doi

LA COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE :

Grăbirea intrării în funcțiune 
a tuturor capacităților, 

reducerea consumurilor materiale
Coloana de mașini se îndreaptă 

apoi spre combinatul de îngrășă
minte chimice, situat în partea de 
răsărit a municipiului Arad. De-a 
lungul întregului traseu, pe princi
palele artere ale orașului, zeci de 
mii de cetățeni — români, ma
ghiari, germani — mulți dintre ei 
în frumoase și pitorești costume 
specifice acestor meleaguri, fac o 
caldă manifestație de dragoste și 
stimă secretarului general al parti
dului, ovaționîndu-1 îndelung. 
Scandînd „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", locuitorii 
Aradului își exprimă astfel profun
da bucurie de a-i avea ca oaspeți 
dragi ai municipiului lor pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu gesturi prietenești aclamațiilor 
mulțimii, manifestației lor de caldă 
simpatie.

Coloana oficială ajunge la plat
forma combinatului de îngră
șăminte chimice, care adaugă Ara
dului — pe lîngă renumele de mai 
veche cetate a constructorilor de 
vagoane și de strunguri, a indus
triei ușoare și alimentare — noile 
valențe moderne ale chimiei de 
sinteză. *

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
în dialogul purtat cu ministrul in
dustriei chimice, Mihail FlorescU, 
cu Ion Tudose, prim-adjunct al mi
nistrului construcțiilor industriale, 
cu ceilalți factori de răspundere 
din conducerea unor ministere, a 
centralei de resort — este informat 
asupra amplasării în teren a obiec
tivelor platformei, asupra stadiului 
actual al lucrărilor. în fața mache
tei combinatului, a planșelor se 
relevă că, în prezent, instalațiile 
de amoniac și acid azotic se află 
în probe avansate de funcționare, 
urmînd ca în cursul lunii februa
rie să se obțină cele dintîi canti
tăți de produse, iar fabrica de în
grășăminte complexe și cea de mi- 
crocalcar se vor înscrie în circuitul 
productiv, cu primele șarje, în luna 
martie a acestui an.

Acest nou combinat de îngră
șăminte chimice — al zecelea edi
ficat în anii socialismului — con
stituie materializarea experienței 
dobîndite de cercetători, proiec
tanți, tehnologi și constructori pe 
șantierele marilor platforme chi
mice ale țării. Proiectele și instala
țiile combinatului poartă marca 
gîndirii tehnice românești și au 
fost concepute în totalitate în uni
tățile Institutului central de cerce
tări chimice. în acest context se 
subliniază că fabrica de amoniac 
este primul obiectiv de acest fel 
executat, în întregime în țară.

în cursul vizitării acestei fabrici 
a fost pus în funcțiune, în prezen
ța tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
unul din marile turbocompresoare 
ale instalației.

Pornind de la indicațiile și re
comandările programatice ale 
secretarului general al partidului, 
proiectanții și constructorii au co
laborat de-a lungul întregii etape 
de concepție și înfăptuire a aces
tui obiectiv, astfel încît în final s-a 
putut realiza o unitate cu parame
tri superiori de funcționare, cu o 
deosebită eficiență economică.

Pe parcursul vizitării sălii de 
comandă și a instalațiilor fabricii 
de amoniac, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că proce
sul de fabricație este în întregime 
automatizat și mecanizat, necesi- 
tînd consumuri energetice mult 
reduse. Au fost realizate, de ase
menea, instalații complexe de tra
tare și recuperare a apelor indus
triale. Preocupîndu-se de valorifi- 

‘carea superioară a tuturor mate
riilor prime și secundare — altă 
sarcină permanentă pusă de secre
tarul general al partidului în fața 

lea an al actualului cincinal al re
voluției tehnico-științifice, să trans
pună în practică indicațiile și re
comandările ce i-au fost date.

tuturor proiectanților șl specialiș
tilor din industrie — cercetătorii 
în domeniul tehnologiilor și insta
lațiilor chimice au conceput și 
realizat un combinat în care toate 
produsele auxiliare, materiile pri
me secundare rezultate din proce
sul de fabricație își găsesc o utili
zare practică în chimie sau agri
cultură. în acest fel, platforma chi
mică arădeană, de unde zilnic vor 
pleca în prima etapă 600 de va
goane de îngrășăminte și amenda
mente chimice, va asigura protec
ția mediului înconjurător.

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, directorul 
general al Institutului central de 
cercetări chimice, abordînd unele 
probleme de specialitate, s-a inte
resat de stadiul de asimilare a unor 
catalizatori specifici, de modul de 
analiză și asigurare a purității ga
zelor de sinteză. în acest context, 
s-a subliniat că, în prezent, cu ex
cepția unuia singur, care se află în 
stadiu avansat de cercetare, toți 
catalizatorii necesari se produc în 
țară. S-a reliefat, totodată, că preo
cuparea pentru asimilarea unor 
piese de schimb, aparate de mă
sură și altele a început aproape 
concomitent cu lucrările de con
strucție a combinatului. în acest 
moment, în care primele instalații 
sînt în faza debutului lor indus
trial, circa 60 * de repere ce se 
procurau din import se realizează 
în atelierele proprii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
nalizează îndeaproape programul 
de punere în funcțiune a tuturor 
obiectivelor de pe platformă. Fac
torii de răspundere informează că 
lucrările pentru cea de-a doua eta
pă de dezvoltare a combinatului, 
care va cuprinde o fabrică de amo
niac și una de uree, au și început. 
Se arată că, pe linia îndeplinirii 
sarcinilor trasate de secretarul ge
neral al partidului în vederea fo
losirii cu spirit gospodăresc a tu
turor resurselor materiale, proiec
tanții și constructorii au reanalizat 
documentațiile inițiale și au găsit 
soluții eficiente, care să ducă la re
ducerea cu peste 30 la sută a chel
tuielilor de construcții și instala
ții, ceea ce, printre altele, se ma
terializează într-o economie de 
peste 7 000 tone ciment și 2 000 
tone oțel-beton, profile metalice și 
tablă.

Examinînd eșalonarea racordării 
obiectivelor platformei chimice la 
circuitul economic național, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arată că 
acestea pot. fi puse în funcțiune 
mai devreme și cere o mai bună 
coordonare a eforturilor din cadrul 
ministerelor ce cooperează la rea
lizarea lor.

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a apreciat 
strădaniile depuse de toți cei care 
și-au adus și își aduc în continua
re contribuția la edificarea acestui 
mare combinat, i-a felicitat pe chi- 
miști, proiectanți, constructori, 
urîndu-le noi succese.

în decursul întregii vizite în mu
nicipiul Arad, oamenii muncii — 
români, maghiari, germani — au 
salutat cu deosebită căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, expri- 
mîndu-și bucuria de a-i avea din 
nou în mijlocul lor.

Puternic mobilizați de indicațiile 
și recomandările secretarului ge
neral al partidului, de îndemnul 
ce le este adresat și cu acest prilej 
de a munci mai bine, mai spornic, 
mai eficient, ei s-au angajat să ac
ționeze cu exigență și răspundere, 
cu spirit revoluționar și novator 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse, a sarcinilor ce le revin din 
Programul elaborat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Moment din vizita la fabrica de ceasuri

Întîlnirea cu membrii biroului 
Comitetului județean de partid Arad

După încheierea vizitei de lucru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit, marți seara, cu membrii 
biroului Comitetului județean de 
partid Arad.

La întîlnire au participat to
varășii Emil Bobu, Iosif Banc șl 
Ion Ursu.

în cadrul ședinței au luat cu- 
vînțul tovarășii Andrei Cerven- 
covici, prim-secretar al Comitetu
lui județean Arad al P.C.R., 
secretarii comitetului județean de 
partid, alți membri ai biroului, 
care au raportat despre activitatea 
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid în domeniile eco
nomic, social, cultural, edilitar, pe 
tărîmul propagandei, despre reali
zările obținute de comuniști, de 
toți oamenii muncii din județ, în 
îndeplinirea sarcinilor de plan și 
acțiunile ce se întreprind în ve
derea transpunerii în viață a ho- 
tăririlor conducerii de partid și de 
stat. Vorbitorii s-au angajat față 
de secretarul general al partidului 
să acționeze cu fermitate pentru 
lichidarea neîntîrziată a lipsuri
lor manifestate în activitatea lor, 
a organelor și organizațiilor de 
partid, pentru înfăptuirea exem
plară a' tuturor sarcinilor ce le 
revin.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rezultatele 
obținute în 1976 în realizarea pla
nului pe primul an al cincinalului, 

ca urmare a eforturilor depuse de 
organizațiile de partid, de oamenii 
.muncii din municipiul și județul 
Arad.

Secretarul general al partidului 
s-a oprit pe larg la o serie de pro
bleme care trebuie să stea mai 
mult în atenția comitetului jude
țean și a organizațiilor de partid 
din județ, în vederea lichidării cît 
mai grabnice a unor deficiențe 
serioase existente în activitatea 
unor unități economice, îndeosebi 
a întreprinderilor de construcții de 
vagoane și strunguri, vizitate în 
dimineața zilei de marți. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat slaba 
preocupare a organelor și organi
zațiilor de partid, a conducerii ce
lor două întreprinderi față de pro
blemele organizării științifice a 
producției și a muncii, ridicării 
calității produselor, diminuării 
consumurilor de materii prime și 
materiale, extinderii mecanizării și 
automatizării, modernizării proce
selor tehnologice, creșterii produc
tivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se ia toate măsurile pen
tru ridicarea nivelului țehnico- 
calitativ al producției la întreprin
derile de vagoane și strunguri ți 
la alte unități industriale din mu
nicipiu și județ, să se facă o coti
tură radicală în concepția față de 
soluționarea problemelor complexe 
pe care le ridică dezvoltarea jude

țului, atît în Industrie, cît șl în 
agricultură. Secretarul general al 
partidului a arătat că se impune, 
de asemenea, o legare mai strînsă 
a muncii de propagandă, a muncii 
de partid în general, cu cerințele 
tot mai mari ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a municipiului și 
județului Arad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că organele 
și organizațiile de partid, cei pes
te 50 000 de comuniști, toți oamenii 
muncii din municipiul și județul 
Arad își vor consacra toate efortu
rile, întreaga lor experiență și pu
tere de muncă în vederea reme
dierii lipsurilor și obținerii de re
zultate tot mai bune în întreaga 
lor activitate.

Mulțumind secretarului general 
al partidului pentru vizita între
prinsă în municipiul Arad, pentru 
observațiile critice făcute și pentru 
indicațiile și recomandările for
mulate, tovarășul Andrei Cerven- 
covici l-a asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că membrii co
mitetului județean de partid, or
ganele și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
municipiul și județul Arad vor 
face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
în acest an, în actualul cincinal, 
aducîndu-și astfel contribuția la 
progresul neîntrerupt al patriei 
noastre socialiste.

(Urmare din pag. I) 
hectare. Dar 700 000 hectare au ră
mas nearate, datorită întîrzierii re
coltatului și a ploilor abundente din 
toamna trecută. Intrucît în unele 
zone ale tării solul nu este înghețat 
decît la suprafață, este absolut ne
cesar să se continue executarea ară
turilor adinei. îndeosebi în județele 
Dolj. Gori. Olt. unde această lu
crare nu a fost făcută decît pe 
jumătate din suprafețele prevăzute, 
prin folosirea tractoarelor care nu au 
fost repartizate la reparații, trebuie 
să se execute neîntîrziat arăturile 
adînci pe toate terenurile care vor fi 
însămintate în primăvară.

Iarna este anotimpul cel mai po
trivit pentru transportul și aplicarea 
gunoiului de grajd. Tocmai de aceea, 
pe agenda urgențelor actualei peri
oade se înscrie, cu o mențiune spe
cială, organizarea temeinică a acți
unii de fertilizare cu îngrășăminte 

naturale. Merită evidențiat faptul că 
în numeroase județe — Ialomița, 
Galați, Buzău, Sibiu — au fost 
transportate pe cîmp mari cantități 
de îngrășăminte naturale. In județele 
Olt, Argeș și Dîmbovița, aplicarea 
îngrășămintelor se face cu prioritate 
p? terenurile desfundate cu plugul 
subsolier. administrîndu-se. totodată, 
și amendamente calcaroase — me
todă sigură de sporire a fertilității 
solurilor podzolice. Se cuvine arătat 
însă că în’ unele județe, îndeosebi 
cele din Transilvania, cu soluri mai 
sărace, a scăzut preocuparea coope
rativelor agricole, a organelor agri
cole și a specialiștilor pentru conti
nuarea și dezvoltarea acțiunilor de 
îngrășare a solului. Este de datoria 
organizațiilor de partid de la sate, 
a conducerilor unităților agricole să 
întreprindă măsuri energice pentru 
a se transporta pe cîmp toate canti
tățile de îngrășăminte naturale afla
te in sectorul zootehnic sau în gos

podăriile populației. Cu înalt spirit 
gospodăresc, evitîndu-se orice risipă, 
trebuie continuată fertilizarea tere
nurilor cu îngrășăminte chimice.

Să pregătim temeinic recolta acestui an!
potrivit programelor stabilite pentru 
realizarea producțiilor prevăzute.

Conducerea partidului a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii activității 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii și a sectoarelor de mecani
zări din întreprinderile agricole de 
stat, de a se pune ordine desăvîr- 
șită în aceste unități. în sensul 
ca tractoriștii să răspundă de toa
te lucrările — de la pregătirea te

renului pînă la strîngerea și depo
zitarea recoltei — deci de realizarea 
producției. Pentru ca lucrările de pre
gătire a solului, de însămînțări să se 

realizeze în condiții optime, de ca
litate superioară, esențial este acum 
ca tractoarele și celelalte utilaje a- 
gricole să fie pregătite temeinic. In 
cele două luni care ne despart de în
ceperea campaniei agricole de pri
măvară trebuie acționat în vederea 
reparării și revizuirii cu cea mai 
mare răspundere a tractoarelor și a 
celorlalte utilaje. Potrivit datelor 
centralizate la ministerul de resort, 

pînă la 11 ianuarie a.c., în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii au 
fost reparate 54 la sută din tractoare, 
78 la sută din cultivatoare și 82 la 

sută din semănătorile pentru plante 
prăsitoare care vor fi- utilizate în 
campania de primăvară. Pentru în
cheierea la timp a lucrărilor de re
parații — 20 februarie — este necesar 
ca în toate atelierele să se asigure o 
bună organizare a muncii, ordine și 
disciplină, să se dovedească o înaltă 
exigentă pentru calitatea lucrărilor 
de reparații. Avînd tractoare și ma
șini agricole bine reparate, mecaniza

torii vor putea îndeplini cum se cu
vine sarcina trasată de conducerea 
partidului de a efectua lucrările la 
timp și în condiții de.bună calitate.

Experiența a demonstrat că folosi
rea unor semințe de înaltă producti
vitate, condiționate cu răspundere șl 
tratate împotriva dăunătorilor, con
stituie o importantă cale de sporire 
a recoltelor la hectar. Datorită măsu
rilor luate de unitățile de specialita
te. cea mai mare parte din semințele 
destinate însămînțărilor de primăvară 
au fost pregătite. Important este ca 
semințele să fie repartizate tinîndu-se 
seama de condițiile locale, astfel incit 
in fiecare zonă, în fiecare unitate să 
se folosească cele mai potrivite 
soiuri. Pentru a se preveni situații 
de felul celor întîlnite în anul tre
cut, cînd a întîrziat vegetația unor 
lanuri, nu trebuie admisă nici o aba
tere de la normele privind zonarea 
culturilor și a soiurilor ! De aseme
nea, conducerile unităților agricole 

au datoria să organizeze preluarea 
semințelor ce le-au fost repartizate, 
ceea ce va permite ca in momentul 
începerii lucrărilor în cîmp să se 
poată lucra din plin.

Iarna este în agricultură un sezon 
în care trebuie să se muncească fără 
răgaz, cu hărnicie și spirit gospodă
resc, pentru a se pregăti toate con
dițiile necesare bunei desfășurări a 
campaniei agricole de primăvară. 
Esențial este ca, în aceste zile, or
ganele locale de partid și de stat, 
conducerile unităților agripole să ac
ționeze cu hotărire, mobilizînd pe 
toți oamenii muncii de la sate la 
efectuarea în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole de sezon, asigu- 
rind o bună organizare a tuturor ac
țiunilor actuale din agricultură, pen
tru a se pune temelii solide și sigure 
recoltelor sporite prevăzute de planul 
de stat pe acest al doilea an al cin
cinalului.



/

PAGINA 4 SClNTEIA — miercuri 12 Ianuarie 1977

I

EDUCAȚIA PRIN MUNCA
o componentă esențială

a întregului proces de învățămînt
Una din cuceririle importante ale 

gindirii umane din ultima sută de 
ani — și care se afirmă cu tot mai 
multă pregnanță — este aceea de a 
considera educația tehnologică drept 
componentă de bază nu numai a 
pregătirii profesionale, ci și a formă
rii multilaterale a personalității 
umane. într-o corectă accepțiune 
marxist-leninistă, educația tehnolo
gică este concepută ca o parte com
ponentă, inalienabilă a dezvoltării 
complexe a fiecărui copil și adoles
cent în toți anii de școală, deci nu 
numai în cadrul învățămîntului teh- 
nic-profesional. Ea inițiază copilul, 
adolescentul, întregul tineret școlar 
în direcțiile de bază ale proceselor 
de producție, ale muncii productive, 
creatoare de valori materiale și spi
rituale — principiu fundamental al 
edificării socialiste a patriei.

Societatea contemporană a ridicat 
procesele muncii la un nivel supe
rior. Anchetele și studiile efectuate 
de Biroul Internațional al Muncii și 
de alte instituții specializate, cu pri
vire ia influențele progresului tehnic 
asupra pregătirii și folosirii tinerilor 
în producție au pus în evidență, ca 
fapte indiscutabile, creșterea muncii 
calificate, sporirea componentelor 
intelectuale și de concepție în pro
cesul muncii, creșterea ponderii teh
nicienilor și, în general, a cadrelor 
de cercetare și de conducere. în 
aceste condiții devine tot mai evi
dentă necesitatea ca școala să contri
buie cu maximă eficiență la dezvol
tarea la elevi a unor calități pre
cum : capacitatea de a înțelege (cu
prinde) procesele complexe ale pro
ducției in ansamblu, aptitudinea ge
nerală pentru muncă, spiritul res
ponsabilității, priceperea de a lua 
decizii și de a acționa rapid și cu 
simțul deplinei responsabilități.

Sintetizînd experiența acumulată 
pe plan național și mondial, anali- 
zînd tendințele manifestate în dife
ritele domenii ale muncii, partidul 
nostru a elaborat un program amplu 
nu numai de continuă modernizare 
a economiei, dar totodată de pregă
tire a cadrelor necesare tuturw do
meniilor de activitate. Congresul al 
XI-lea al P.C.R. a stabilit ca cinci
nalul 1978—1980 să devină cincinalul 
afirmării ample a revoluției tehnico- 
științifice în toate sectoarele econo
miei românești. în politica ferm con
secventă de industrializare și mo
dernizare a economiei, partidul por
nește de la considerentul că so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată și comunismul pot fi edi
ficate numai pe baza celor mai 
înaintate cuceriri ale științei și 
tehnicii, pe baza asimilării — în 
mod permanent — a celor mai noi 
tehnologii. în aceste condiții apare 
necesitatea unei concordanțe obliga
torii între investițiile pe care statul 
nostru le face pentru industrializarea 
și dotarea economiei la nivelul teh
nic superior și asimilarea de către 
tineret și adulți a tehnologiilor mo
deme. Educația tehnologică consti
tuie, in aceste condiții, nota domi
nantă a educației permanente, a for-

mării personalității în permanentă 
devenire.

Cercetările psihopedagogice sînt 
chemate să contribuie la stabilirea 
obiectivelor educației tehnologice in. 
această viziune modernă (conținut, 
continuitate, gradare, corelație etc.), 
la elaborarea și aplicarea în prac
tică a metodologiei și metodicii fo
losite de școală pentru educația teh
nologică. In esență, cercetările știin
țifice în. acest domeniu sînt chemate 
să dea răspuns la două mari în
trebări: ce obiective educative și 
cum, cu ce mijloace să realizăm 
educația tehnologică, pentru pregă
tirea prin și pentru muncă a tinere
tului patriei noastre ?

La prima Întrebare, In stabilirea 
obiectivelor educației tehnologice, 
avem în vedere o viziune foarte lar
gă, cu implicații în întregul proces 
instructiv-educativ, începînd de la 
virsta mică, în primii ani de școla
ritate și pe tot parcursul vieții. în 
primul rînd, trebuie să se urmăreas
că însușirea de către elevi a unor 
cunoștințe despre bazele științifice 
ale tehnicii și producției moderne, 
pentru înțelegerea științifică a pro
ceselor de producție industrială și 
agricolă, ca și a proceselor tehnice 
curente întîlnite în viață. în al doi
lea rînd, „familiarizarea" cu bazele 
tehnicii și producției moderne — 
ceea ce Înseamnă cunoașterea con
strucției și a principiilor de func
ționare a mecanismelor mașinilor și 
instalațiilor folosite în producție, ca 
aplicații ale cunoștințelor științifice 
acumulate în școală. Educației teh
nologice îi revine menirea, de ase
menea, ca prin toate cunoștințele în
sușite și activitățile tehnico-practice 
desfășurate de elevi și studenți să 
le cultive calități morale și intelec
tuale ca : gîndirea tehnică, inventi
vitatea, curiozitatea științifică, inte
resul pentru tehnică și producție, 
pentru profesiunile cu caracter teh
nic, obișnuința de a aplica în prac
tică cunoștințele teoretice și de a 
căuta în procesele tehnice explicația 
științifică ; mîndria pentru realizările 
tehnicii și producției românești ; 
respectul față de muncă în general. 
Această însușire a proceselor de pro
ducție, fie în atelierul-școală, fie 
direct în fabrici și uzine sau pe 
ogoare, reprezintă nu un scop în sine, 
ci un mijloc de a cunoaște realitatea 
social-economică în care trăiește tî- 
nărul, condițiile în care va munci 
după terminarea școlii. O premisă 
generală pentru orice calificare pro
fesională și un mod eficient de a 
cunoaște o categorie largă de procese 
de producție și profesiuni tehnice in 
vederea policalificării și alegerii unei 
profesiuni, concretizate în formarea 
unor deprinderi variate de muncă 
practică, în pregătirea practică și 
psihologică a elevilor pentru muncă.

încercînd să punctăm unele răs
punsuri la cea de-a doua întrebare 
— cum să desfășurăm educația teh
nologică în școală ? — pornim de la 
realitatea că această latură a educa
ției comuniste a tineretului consti
tuie o componentă esențială a intre-

gului proces de învățămint, in jurul 
căreia se cristalizează personalitatea 
elevului și studentului, a omului ci
vilizației tehnice. Ea se realizează la 
toate obiectele de învățămînt. în ac
tivitățile din afară de clasă și extra- 
școlare, în familie etc. Practica teh- 
nico-productivă compactă creează noi 
condiții de ridicare pe o nouă treap
tă, la un nivel superior, a educației 
tehnologice în școală. Nu numai 
școala, ci și unitățile economice pa- 
tronatoare sînt direct interesate în 
stimularea elevilor și studenților în 
această direcție. în noile condiții, 
procesul instructiv-educativ se poate 
desfășura unitar : se învață muncind 
și se muncește învățînd. în procesul 
muncii dispar zidurile dintre disci
plinele de specialitate. Aci își dau 
mina tehnologiile, matematica, fizica, 
chimia, care devin științe acționale. 
Nu trebuie neglijate, în formarea 
tehnologică ă tineretului studios, dia
gramele, histogramele, idiogramele, 
organigramele, desenul tehnic etc. — 
ca modalități diverse de introducere 
în limbajul tehnicii modeme. Este 
indicat, de asemenea, ca elevii și stu
denții să participe nemijlocit la în
tregul proces de organizare a muncii 
(planificare, organizare, aprovizio
nare, prospectarea pieței — marke
ting, evidența producției etc.) ; să 
afle de la sursă unele dificultăți 
ivite în procesul muncii și modul de 
evitare sau înlăturare a acestora ; 
să cunoască și să participe la pre
ocupările muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor pe linia inovațiilor, in
vențiilor etc. In organizarea muncii 
să avem în vedere nu numai for
marea deprinderilor practice, ci și 
activarea gindirii elevilor și studen
ților pentru găsirea unor soluții cit 
mai ingenioase de ameliorare a pro
cesului de producție.

Pentru atingerea acestor obiective 
educative se impun însă eforturi 
unite nu numai din partea scolii și 
nici chiar numai din partea între
prinderilor. Organizațiile de copii și 
tineret, sindicatele, muzeele tehnice, 
familia, toți cei ce doresc să pună o 
cărămidă temeinică la edificiul noii 
orînduiri sociale pot aduce o con
tribuție valoroasă la perfecționarea 
procesului instructiv-educativ in di
recția apropierii școlii de viață, de 
producția modernă.
Prof. dr. Petre BARBULESCU
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DE PICTURĂ ȘI SCULPTURĂ

Povestea

SCULPTURA

al covîr- 
a lucră-
al fapta- 
s-au îm-

cu ulciorul...

LA SALA „DALLES", SALONUL MUNICIPAL
Salonul de plcturâ și sculptura al municipiului București

FAPTULi

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,03 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.20 Forum cetățenesc.
17,50 Baschet masculin : Steaua Bucu

rești — Forst Cantu (Italia) In 
„Cupa cupelor".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Publicitate.
20,25 Telecinemateca : „Apel urgent" — 

producție a studiourilor americane. 
Premieră pe țară.

22,05 „Cintarea României" — festivalul 
creației șl hărniciei.

22,45 Telejurnal.
23,00 închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial pentru copil : Heldi.
20,25 Bijuterii muzicale.
20,55 Școala de pe Arleș. Producție a 

studiourilor cinematografice „Al. 
Sahla".

21,05 Telex.
21.10 Agendă culturală bucureșteană.
21.30 Desene animate.
21,50 Un fapt văzut de aproape. Repor

taj din actualitatea bucureșteană.
22.10 închiderea programului.

Organizat sub auspiciile 
Uniunii artiștilor plastici și 
ale Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Salonul 
municipal demonstrează cit 
de neîncăpător a devenit 
spațiul tradițional al „Dal- 
les“-ului pentru o manifes
tare de o asemenea amploa
re. Adevărată secțiune în 
momentul artistic actual, 
expoziția — atît prin lucră
rile de pictură, cit și prin 
cele de sculptură — face 
demonstrația unor vocații 
care se afirmă din ce în ce 
mai mult ca nivel valoric 
și diversificare a expresiei.

Spre deosebire de alte e- 
diții ale manifestării, în a- 
cest an opțiunea aproape 
unanimă a sculptorilor con
verge spre lucrări de mici 
dimensiuni — realizate sub 
semnul unei profesionalități 
certe, al științei de a inter
veni cu autoritate asupra 
lumii formelor. Ar trebui 
poate să precizăm că sala 
de expoziții sau interiorul, 
în general, restrînge mult 
spațiul de prezentare al 
sculpturii, al cărei rol, mai 
ales în epoca modernă, este 
acela de a „personaliza" o 
ambianță, de a pune în lu
mină sensurile umane ge
nerale ale acestei ambianțe. 
Numeroase exemple din 
realizările sculpturale ale 
ultimilor ani ar putea con
stitui argumente în favoa
rea capacității sculpturii 
noastre de a potența expre
sivitatea spațiului, de a re
flecta măsura în care, în 
momentul actual, sculptura 
reușește să iradieze imagini 
sugestive ale unei epoci, ala 
unei civilizații, gradul în 
care ea reușește să ateste 
existența unei arte de reală 
eficiență istorică. Firește și 
inevitabil, salonul, 
însuși specificul său, 
mitează posibilitățile 
prezentare a reușitelor rea
le pe care le-a înregistrat 
sculptura românească a ul
timului an. Dincolo de acest 
aspect, vizitatorii expoziției 
vor descoperi și aprecia, 
fără îndoială, tipuri varia
te de sculptură, lucrări care, 
ilustrind varietatea modali
tăților de abordare a idei
lor de tradiție și moderni
tate, sens al realului și spi
rit contemporan în imagi
ne, se disting și prin di
versitatea adresei. Tipuri

1.....................

de viziune lirică alături de 
sculpturi animate parcă de 
un suflu epic, robust; teme 
istorice explicite sau teme 
simbol, alături de numeroa
se portrete amplifică viziu
nea unei ambiante creatoa
re de reală efervescență 
inserată in realitățile țării, 
angajată activ și robust prin 
conținutul de idei 
șitoarei majorități 
rilor.

Ca un memento 
lui că anul trecut 
plinit 100 de ani de la naș
terea marelui Brâncuși, 
bustul sculptorului realizat 
de Milita Petrașou nu are 
atît sensul ilustrării bine
cunoscutei măiestrii portre-

Alături de creațiile a- 
cestor maeștri, lucrările 
generațiilor medii și ti
nere întregesc imaginea 
variat nuanțată a sculpturii 
actuale. Figura lui Ștefan 
cel Mare realizată de Ion 
Iancuț sau proiectul de mo
nument ecvestru al lui Tu
dor Vladimirescu de Florin 
Codre, chipul lui Mihai Vi
teazul imaginat de Al. Dea- 
cu sau proiectul unui obe
lisc închinat aceluiași voie
vod de Mihai Laurențiu, 
momentul citirii „Procla
mației de la Padeș" trans
pus de Florica loan în
tr-un relief în bronz — 
pentru a da cîteva exem
ple — se înscriu preocupă-

prin 
li- 
de

tistice a acestei artiste (de 
'curind dispărută dintre noi), 
cit pe acela al unui omagiu 
al întregii obști față de un 
înaintaș de geniu.

Receptivitatea la tot ceea 
ce este profund și primor
dial uman și-a aflat, în ca
zul lucrărilor unor maeștri 
consacrat! ai sculpturii 
noastre, fluența și clarita
tea limbajului cu care 
ne-au obișnuit clasicii. Cu 
adîncă înțelegere față de u- 
nul din episoadele glorioa
se ale istoriei noastre, Ion 
Jalea în relieful intitulat 
„Posada" a știut să imagi
neze dinamismul luptei, să 
transmită spectatorilor sen
sul grav al sentimentului 
patriotic. Cu aceeași bine
cunoscută capacitate de a 
descoperi valoarea senti
mentului omenesc, forța lui 
de a modifica trăsăturile 
chipului, Ion Irimescu a 
modelat portretul pictorului 
H. Catargi. „Studiul de 
portret" semnat de Mao 
Constantinescu degajă liris
mul cald, viu. echilibrat al 
tuturor lucrărilor sale. A- 
parenta simplitate a unor 
lucrări ca „Victorie" sau 
„Omagiu lui Brâncuși" rea
lizate de Ion Vlasiu ascun
de, de fapt, o știință remar
cabilă în organizarea ritmi
că a suprafețelor.

rii de a păstra vie în me
moria contemporanilor a- 
mintirea trecutului glorios 
de luptă al poporului nos
tru. Aceleiași sfere de in
teres i se pot adăuga por
tretele Unor proeminente 
personalități ale culturii 
noastre precum M. Kogăl- 
niceanu de Mircea Ștefă- 
nesou sau C. Dobrogeanu- 
Gherea de Viorel Farcaș. 
în acest sens, portretul — 
concretizare a preocupării 
de a fixa, în modalități de 
exprimare limpezi, Imagi
nea unor figuri contempo
rane — cunoaște în actualul 
salon un adevărat reviri
ment. Așa cum atestă por
trete ca acelea semnate 
de Necuiai Păduraru, Silvia 
Radu, Adrian Popovici, 
C, Popovici, I. Oniță, 
N. Crișan, D. Pasima, Lia
na Axinte, Iiica Veturia, J. 
Gertler.

Consecventă unor preo
cupări enunțate și în expo
ziții trecute, creația multo
ra dintre sculptorii prezenți 
la salon se detașează în an
samblul manifestării ca 
prezențe vii, puternice. 
„Monologul despre pace" al 
lui V. Gorduz sau sculptu
rile de foarte mici dimen
siuni semnate de Paul Va- 
siiescu dobîndesc pe lingă 
ideile exprimate un plus de

expresivitate prin știința de 
a pune în evidență efectele 
bronzului. „Compoziția" lui 
A. Bolea, de remarcabilă 
noblețe a stilizării nudului 
feminin, sau „Studiul" lui 
M. Buculei, articulat din 
ample unduiri de forme, 
„Icar" de C. Breazu sau 
„împliniri olimpice" de 
Radu Aftenie, „Victorie" de 
Gr. Miuea sau „Orfeu" de 
I. Kassargian, „Clio" de 
M. Guguianu sau „Briza" de 
Nicăpetre materializează, de 
fiecare dată, moduri perso
nale de a gîndi și de a re 
zolva volumetric sculpturi 
le. De mari dimensiuni, iu 
crarea lui Gh. Iliescu Căli 
nești izvorăște parcă din 
fantezia spiritului popular, 
definește, cu mijloace spe
cifice, o anumită direcție, 
proprie sculpturii noastre, 
de a folosi expresivitatea 
lemnului.

în diversitatea ei, în ma
rea ei complexitate, sculp
tura contemporană implică 
procese de adîncime, unele 
încă obscure, altele preciza
te sau în curs de precizare. 
Din această cauză, nici pre
zentele la salon nu sînt e- 
gale sub raportul contribu
ției de ordin calitativ { 
după cum am putea afirma, 
străbătînd sălile „Dalles", că 
din acest punct de vedere 
și juriul a făcut ușoare 
concesii. Aspect justificat, 
in parte, dat fiindcă este 
vorba de o expoziție în care 
participarea în sine capătă 
o anumită pondere ca ates
tare profesională. Atît sim
plificarea exterioară și su
perficială, conducînd la 
formal, în numele sinte
zei ultime, definitive a mo
tivului, cit și ilustrarea 
strictă, de ordin „exclusiv" 
documentar, sînt, de pildă, 
fenomene ce se pot întîlnl 
în acest domeniu.

Dincolo de aceste aspecte, 
lucrările cele mai realizate 
din punct de vedere artis
tic ale actualului salon a- 
firmă opțiuni fundamenta
le, efortul de integrare al 
plasticienilor noștri, pictori 
și sculptori. în exigențele 
artistico-educative formula
te la adresa întregii noastre 
creații de frumos.

In urma unui accident, Eva 
Dvoracsek din Ocna Mureș (stra
da Mălinului), in virstă de 53 
de ani, a suferit o fractură gra
vă pentru care a fost internată 
într-o clinică din Cluj-Napoca. 
Rămas singur acasă (feciorul era 
la armată, iar fiica la un curs 
de pregătire), soțul său, Augus
tin — 66 de ani, a căzut de pe o 
scară. Accidentul s-a soldat cu 
mai multe fracturi, iar bătrînul 
a fost imobilizat la pat 4 săp- 
tămini. O situație ieșită din co
mun. Vecinii familiei Dvoracsek, 
oameni cu inimă — Ioan David, 
Szabo Stefan, Marta Podar, Tra
ian Vlazan — l-au îngrijit pe 
A. D. ca pe un membru al pro
priilor lor familii : i-au făcut 
cumpărăturile, i-au pregătit 
mâncarea, i-au îngrijit gospodă
ria. După ce a trecut greul cel 
greii, familia Dvoracsek spune 
cu recunoștință : vecinii noștri 
— familia noastră I

Necuiai Nechita de la Autoba
za nr. 2 Bîrlad a întreprinderii 
de transporturi Vaslui transporta 
grîu de sămință de la coopera
tiva agricolă Viișoara la Agro- 
sem (Bîrlad). în satul Banca- 
Gară, N. N. a văzut într-o zi un 
grup de cetățeni. A oprit mașina 
și a întrebat: „Care vrei să cum
peri grîu ?“ Surprinși, oamenii 
au rămas ca la fotograf. S-a gă
sit, totuși, un anume Toma Sa- 
moilă din satul Popeni (comuna 
Zorleni) care cu 200 lei a cum
părat 5 saci. Atît i-a trebuit lui 
N. N. : să-și creeze „vad". A 
doua zi dis-de-dimirieață a tre
cut din nou cu „plinul" tot prin 
Banca-Gară. Și iar a vîndut 5 

■saci. Dar n-a mai apucat să 
treacă a treia oară că s-a repe
tat povestea cu ulciorul.

N-ați găsit 
un... vagon?

Redăm întocmai un telex 
transmis la data de 8 decembrie 
1916 de Combinatul de prelucra
re a lemnului Comănești către 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Drobeta-Turnu Seve
rin: „Vă comunicăm că rafinato- 
rul și motorul au fost expediate 
cu aviz 49, vagon 215350004044 
scrisoare trăsură 262 179 din 22 
octombrie 1976, poziția trafic ple
care 32127". Aflăm că la încăr
care a asistat, in persoană, un 
delegat de la C.P.L. Drobeta- 
Turnu Severin. Si, de la 22 oc
tombrie 1976 pînă cînd apare 
acest fapt divers, nimeni n-a 
mai dat de urma vagonului cu 
pricina. O fi luat-o pe linie 
moartă ? Schimbați-i macazul t

Marina PREUTU
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teatre „C. I. Nottara" (sala
Henri? al IV-lea — 

Studio) : Carambol —
* Teatrul Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 19, 
(sala mică) : Părinți teribili — 
19,30, (sala Atelier) : Năpasta — 19.

„George Enescu" 
’ • ' ’ 1 de

de
• Filarmonica „ucuigc 
(sala mică) : „Mari cicluri 
lied". Schubert — „Călătorie 
iarnă" — 20.
• Opera Română : Floarea 
piatră — 19.

Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19.30, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19.30.

de

• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
« Teatrul 
Magheru) :
19.30. (sala 
19.
• Teatrul Giuleștl : Regele Ioan
— 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare (premieră) — 19.30, 
(sala Victoriei) : E nemaipomenit
— 19,30.
sr Ansamblul artistic 
română" : La hanul cu
19.30.
• Teatrul „Țăndărică" 
nița nr. 246) : Jocuri
— 10.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 19,30.
St Studioul de teatru I.A.T.C.: Co
coșul de tablă — 19,30.

„Rapsodia 
ctntece —
(la grădi- 
de iarnă

în urmă cu doi ani, editura 
Eminescu" publica, sub sem

nătura Ecaterinei Oproiu, o 
carte intitulată „3 X 8 plus in
finitul", de fapt zece ample 
convorbiri, însoțite de comen
tariile publice pe care le-ar 
fi stîrnit. Provocate, stimula
te, întreținute de autoare — 
dăruită și cu răbdarea de a 
asculta, specifică unui om 
care-și iubește semenii, dar 
și cu incisivitatea și duritatea 
de a pune punctul pe „i“, de 
a palpa, dureros, „călcîiul lui 
Achile și de „a tăia în carne 
vie", asemenea unui chirurg 
care crede în vocația sa — a- 
ceste dialoguri reprezentau, 
intr-adevăr, tulburătoare măr
turii despre condiția femeii.

Aparent operă reporteri
cească. aceste dialoguri erau 
de fapt operă literară de o a- 
nume obiectivitate. Alegerea 
subiecților, ca și a întrebări
lor, selectarea și montarea ma
terialului, apoi „coresponden
ța" anexată sub titlul „Simul
tan" recreau, cu personalitate 
și talent, viața, slujind și invi- 
tind la o meditație gravă pe 
tema „condiției omului de ge
nul feminin".

Personalitatea acestei cărți, 
remarcabilă prin forța ideii, 
dar și absența tezismului, con
sta in curajul cu care argumen
ta că și azi, și aici, în societatea 
noastră socialistă — care creea
ză pentru femeie condiții ex
cepționale de afirmare socială, 
politică, spirituală — egalitatea 
de drept a femeii cu bărbatul 
nu se realizează în mod auto
mat, spontan, ca egalitate de 
fapt ; că unele dintre preju
decățile seculare cu privire la 
femeie continuă să mai existe 
— chiar în modul intim de 
a gîndi, a-și făuri aspirațiile, a 
ținti, a îndrăzni, a acționa al 
femeii însăși. Lectura dialo
gurilor, cu paradoxurile și 
contradicțiile lor, și mai ales 
amalgamul de raționalitate și 
absurd, luciditate și ridicol 
al „comentariilor" arătau cit 
de greu este, totuși, ca oame-

nii să depășească prejudecăți
le, să se înțeleagă asupra unei 
probleme atît de vechi și spi
noase, cum este „femeia". Adi
că — jumătate din forța de 
lucru și din tezaurul de inte
ligență și sensibilitate ale lumii.

Piesa „Interviu" își trage

cînd amabil, cînd amar, cînd 
insinuat, cînd „țipat") dintre 
El și Ea. în chip ideal, în a- 
cest inedit dialog materia vie 
— confesiunile femeilor.— este 
fructificată teoretic, teoria ur- 
mînd să fie uneori susținută, 
însuflețită, alteori subminată 

substanța din această carte —• de concretețea frămîntărilor 
admirabilă sub. raportul ade
vărului de viață și al observa- . ......
ției — și reprezintă atît o ten- chiar așa. Pe de o parte (de 
tativă de subiectivizare a aces-

eroinei.
Din păcate, lucrurile nu stau

ce oare ?), tocmai drama și

Mai puțin obiectivă, mal 
puțin prezidată de echilibru 
decît cartea, „Interviu" are, în 
schimb, forța dramatică a unei 
confesiuni, frizînd deseori tra
gismul, iar pe alocuri — nu 
întru totul deliberat — comi
cul. E, acesta din urmă, un risc 
pe care Ecaterina Oproiu și-1 
asumă „bărbătește", în numele 
unei nobile aspirații spre au
tenticitate și al refuzului ori
cărei mistificări. Iar. cum pie-

//INTERVIU"
de Ecaterina OPROIU

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

teia, cit și una de instituire a 
unui mesaj mai tonic și mai 
constructiv cu privire la con
diția femeii.

...Ne aflăm pe un platou TV. 
Asistăm la nașterea unei emi
siuni pentru „8 Martie". Invi
tata emisiunii realizate de 
Reporter este o Reporteriță, 
„sufragetă combatantă". Ea 
este prezentă în emisiune nu 
numai cu sondajele televizate 
făcute printre semenele ei (o 
sudoriță, o primăriță, o juris
tă. două uteciste-textiliste, o 
țărancă etc.) ori cu considera
țiile ei „teoretice". Ci și cu 
altceva : cu întrebările, cu 
căutările și suferința ei per
sonală, de care Reporterul nu 
a fost, nu este deloc străin... 
Cum ne putem da seama, „In
terviu" reține din „3 X 8 plus 
infinitul" un număr dintre in
terviuri, propunînd drept liant 
acest nou cadru de acțiune cu 
acest nou dialog (cînd proto
colar, cînd colegial, cînd intim;

portretul Reporterei nil are 
consistența, adîncimea și forța 
semenelor ei. Pe de altă parte, 
aglutinînd, dar nu și structu- 
rînd, ori făcînd să comunice 
diversele planuri, „Interviu" 
nu se încheagă îndeajuns în 
plan dramatic, intriga Repor- 
ter-Reporteriță nereușind să 
asigure suficientă coeziune 
suitei de scene-dezbatere.

în același timp (în ciuda 
eforturilor vizibile), într-o se
rie de probleme de fond 
soluțiile nu apar prefigurate, 
răspunsurile nu se lasă între
văzute, marile întrebări pe 
care le ridică piesa generînd 
mai ales... „suspensuri". Inte
ligența, verva, culoarea repli
cilor, tonul spumos, care nu o 
dată captivează și farmecă, nu 
pot ține locul unor soluții de 
viziune, unei creionări de 
perspective, căci dintotdea- 
una umorul, ironia au fost 
mai ales forme de detașare, 
și' mai rar de „construcție".

instituie, în cele 
într-un omagiu 

în socialism, într-un e- 
apel la progres spiri- 
social — putem spune

din 
adus

sa se 
urmă, 
femeii 
nergic 
tual și 
cu privire la acest risc para
frazând o celebră replică din 
Camil Petrescu : „Merită !“.

„Interviu" poate fi văzut, în 
București, în lectura scenică a 
talentatei regizoare Cătălina 
Buzoianu, a scenografului Mi
hai Madescu (a cărui sarcină 
de a sugera un studio TV a 
fost întrucîtva simplificată de 
aspectul sălii de la Grădina 
Icoanei) și a unui talentat și 
tenace colectiv artistic al Tea
trului „Bulandra". Piesa, așa 
cum o „vedem", a suferit bi
nevenite simplificări și epu
rări (excesele — de montaj, de 
sublinieri verbale, de atitudini, 
de pasiuni — o făceau, para
doxal. mai puțin scenică) și o 
mai viguroasă subliniere a a- 
pelului spre progres uman. 
Montarea e alertă, plină de

vervă, ca și piesa, comuniclnd 
puternic cu sala.

în acest spectacol, care se 
vrea, în primul rînd, „de ac
tori", partiturile sînt desci
frate de interprete cu finețe și 
forță, cu reală vocație a por
tretului. Aplaudată la scenă 
deschisă. Gina Patrichi, in ro
lul Reporteriței, reușește, in
tr-adevăr. cu acest spectacol, 
una din marile creații ale sale. 
Actrița vibrează ca o lamă de 
oțel, se mistuie de pasiune, de 
dorința de „a fi", de „a trăi" 
fără frustrații. ca un om întreg. 
Cred că această creație a Ginei 
Patrichi ar fi fost și mai stră
lucită dacă, în unele momente, 
actrița ar fi mai puțin demon
strativă și ar căuta sugestii mal 
discrete, dar mai percutante, 
ale dramei. Cum Reporterul a 
fost conceput destul de firav 
sub raportul argumentelor 
„obiective" și „personale", nu 
putem decît aprecia finețea cu 
care Octavian Cotescu trece 
acest „handicap", cu umorul și 
blajinătatea pe care știe, așa 
de bine, să le afișeze. Reîn- 
tîlnim în rolul Sudoriței pe • 
Draga Olteanu-Matei și în ro
lul Femeii la fin pe Ica Mata- 
che, ambele realizînd compozi
ții puternice, convingătoare. 
Succesul actrițelor în „Inter
viu" părîndu-ni-se a depinde 
de măsura în care ele se a- 
propie de rol, și nu invers, vom 
aprecia îndeosebi pe Mariana 
Mihuț, care — abstracție fă
cînd de cîteva exagerări ce 
ajung la tonuri amenințătoare 
— creează excepționale mo
mente de dramatism și, alături 
de ea, pe Tamara Buciuceanu- 
Botez. Cu simțul detaliului 
care-i este caracteristic, actrița 
denunță esența ce se ascunde 
dincolo de conformismul be
nign. Foarte bune apariții au 
în acest spectacol și Cătălina 
Pintilie, Adrian Pintea, Mihai 
Mereuță. Lucia Mara, Mihaela 
Marinescu și Aurel Cioranu.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

Imprudență 
tragică

După ce s-a urcat in tren, Ia 
Brașov, L. B. din Aita Mare s-a 
cinstit, cu cîțiva cunoscuți. Apoi 
l-a cuprins un somn adine. Nu 
s-a trezit decît în momentul in 
care trenul părăsea peronul sta
ției Apața unde trebuia să co
boare. Pe jumătate adormit, pe 
jumătate amețit s-a îndreptat 
grăbit spre ușa vagonului și, 
fără să gîndească prea mult, a 
sărit din tren. Săritura i-a fost 
fatală. Lovit de scara vagonului 
următor, s-a prăvălit intre șine.

„Voiajorul4 4 
din Boișoara

Sînt ani buni de cînd Ale
xandru Negoescu, de loc din 
comuna Boișoara, județul Vîl- 
cea, și-a părăsit iodul de naștere 
plecînd hai-hui prin tară. Ru
dele și consătenii nu-i duc însă 
grija. Toți știu că A.N. e bine și 
sănătos. Dacă nu și-a dat 
noua adresă, oare de unde 
știu consătenii cum că A.N. 
e bine, sănătos ș.a.m.d ? Din 
adresele de imputații pen
tru călătoriile clandestine, cu 
trenul, sosite la primăria din 
Boișoara. Pînă acum, valoarea 
imputațiilor a atins o cifră-re- 
cord : 11 000 lei. „Umblă mult 
Negoescu" I — gîndesc cunoscu- 
ții. Oare nu-1 oprește nimeni 7

Cine

• IAȘI. Sala „Victoria" din Iași 
adăpostește expoziția județeană de 
pictură, sculptură și grafică, Mu
zeul de artă — pe cea intitulată 
„Autopytretul în pictura româ
nească", iar galeriile „Cronica" — 
expoziția „Brâncuși — reproduceri 
foto". O altă acțiune cuprinsă in 
faza de masă a Festivalului „Cîn
tarea României" a constituit-o 
spectacolul oferit zilele trecute de 
formațiile folclorice tradiționale 
din județ, care a avut loc la Casa 
sindicatelor. S-au întrecut „Jienii"

din Moșna și Uricani, „Haiducii" 
din Pocreaca, „Capra" din Miro
slava, Victoria, Gropnița, Popești 
și din cartierul Tătărași-Iași, „Cer
bul" din Costești, Cucuteni și Ho- 
dora, „Căluții" din Deleni și Șipo- 
te, „Roșiorii cu fete" din satul Gu
ra Bidiliței, comuna Vînători, de 
lingă Pașcani, și alte formații care 
continuă obiceiuri folclorice de pe 
meleagurile ieșene. Colectivul bi
bliotecii județene „Gh. Asachi" a 
organizat numeroase expoziții de 
cărți, montaje literare, vitrine te-

matice, excursii literare și concur
suri gen „Cine știe istorie, ciști- 
gă“ și alte acțiuni consacrate cen
tenarului independenței de stat a 
României. Recent, a elaborat al
bumul „De la Unirea Principatelor 
la războiul pentru 
de stat a României"
TA. Dintre acțiunile organizate in 
această perioadă în așezămintele

independenta
• HARGH1-

culturale harghitene, în cadrul Fes
tivalului national „Cîntarea Româ
niei", se remarcă o amplă expozi
ție documentară deschisă în sălile 
de expoziție ale muzeului județean 
și închinată centenarului indepen
denței. La numai 3 săptămîni după 
difuzarea celor trei volume de pie
se într-un act, editate de Centrul 
județean de îndrumare a creației

populare și a mișcării artistice de 
masă, pe scenele multor cămine 
culturale din Harghita personajele 
dramatice au și căpătat viată. Zi
lele acestea, formațiile de amatori 
vor primi o nouă culegere intitula
tă : „Sub flamurile independenței", 
constind din montaje literar-muzi- 
cale, teatru scurt, librete de dans 
tematic, texte pentru brigăzi artis
tice de agitație și altele. • GORJ. 
„Cucerirea independentei de stat și 
implicațiile ei in dezvoltarea eco
nomico-socială și politică a Romă-

nici" — este tema simpozionului 
desfășurat la Casa de cultură din 
Țicleni. La cluburile muncitorești 
din Motru, Bumbești-Jiu și Rovi- 
nari a fost prezentat un ciclu de 
expuneri sub genericul „1976 — an 
cu o bogată activitate internaționa
lă a României socialiste". „Laudă 
muncii" se intitulează expoziția de 
pictură deschisă recent la Tirgu 
Jiu de către elevii cercului de arte 
plastice al Casei de cultură a sin
dicatelor.

Corespondenții „Scînteli"

îl cunoaște?
într-o fîntînă din spatele gării 

Bucecea (Botoșani) a fost găsit 
recent cadavrul unui bărbat ră
mas neidentificat pînă astăzi. 
Organele de miliție care au fă
cut numeroase cercetări ne-au 
comunicat cîteva semnalmente 
ale acestuia : înălțimea mijlocie, 
constituția robustă, fata rotundă, 
îmbrăcămintea modestă. încălță
minte de cauciuc. Și încă un a- 
mănunt care poate ajuta la 
identificare : în buzunar 1 s-a 
găsit un bilet C.F.R. pe distanta 
Fălticeni-Bucecea. Cine poate da 
relații este rugat insistent să se 
adreseze organelor locale de mi
liție.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu spri|inui corespondenților 
Scinteil"
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O delegație a Uniunii 
Tineretului din Sudan, con* 
dusă de Makkawi Awad Makkawi, 
secretar general al organizației, a 
efectuat o vizită în țara noastră între 
5 și 11 ianuarie a.c.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au luat parte 
membri ai Biroului C.C. al U.T.C.

A fost de față Sayed Sharief, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democratice Su
dan în Republica Socialistă România.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Li
ban, Fouad Boutros, pentru felicită
rile și urările adresate cu ocazia nu
mirii sale în această funcție.

★
plecării definitive din 
ambasadorul Marocului

Cu prilejul 
țara noastră, 
la București, Maâti Jorio, a oferit 
marți după-amiază o recepție. Au 
participat Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de cultură și artă, ziariști. Au fost 
de față șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și alti mem
bri ai corpului diplomatic.

HANDBAL

Jocurile din campionatul mondial 
universitar

BASCHET in „Cupa cupelor"

Azi,
Forst Cantu

BERLIN

Steaua

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 Ianuarie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, îndeo
sebi în vestul tării. Cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate în nordul și 
vestul țării, unde vor cădea precipita-» ■ " ■________ __

ții sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare. In rest, precipitații izolate. Mini
mele vor fi cuprinse între minus un 
grad și plus 4 grade în sud-vest șl în
tre minus 8 și minus 2 grade în rest, 
iar maximele vor oscila între minus 2 
și plus 8 grade, pe alocuri mai ridicate 
în vestul țării. In București : Vremea 
va continua să se încălzească ușor. Ce
rul va fi temporar noros, favorabil 
precipitațiilor slabe.

în Polonia, echipe din zece țări 
continuă întrecerea pentru titlul de 
campioană mondială universitară. 
Deocamdată sînt în curs de desfășu
rare meciurile din cele două grupe 
preliminare în orașele Plock și, res
pectiv, Tarnow.

La Plock, în grupa preliminară A, 
conduce cu patru puncte in clasa
ment echipa universitară a U.R.S.S. 
După ce învinsese echipa Ungariei cu 
29—21, în al doilea meci formația 
sovietică a întrecut și pe aceea a 
Bulgariei, însă la un scor mai strîns : 
26—23 (15—11). Cea de-a doua partidă 
a acestei etape, dintre echipele Un
gariei și Iugoslaviei, s-a încheiat cu 
un rezultat oarecum surprinzător : 
29—28 (14—14) în favoarea primei 
formații. De fapt. în grupa A rămîne 
să se mai joace o singură partidă cu

importanță pentru calificarea în fina
la campionatului mondial, și anume 
U.R.S.S. — Iugoslavia.

în grupa B. cu ocazia primelor 
meciuri, care s-au jucat luni în orașul 
Tarnow, echipa Poloniei a învins la 
scor formația Japoniei (36—20) : în 
a doua partidă — Tunisia — Belgia 
26-16.

Echipa României a intrat în între
cere abia marți, cînd a întîlnit for
mația Japoniei. Scor : 24—19 (11—9) 
în favoarea jucătorilor români.

Handbaliștii noștri vor juca miercuri 
cu echipa Tunisiei, joi cu aceea a 
Belgiei, iar vineri va avea loc meciul 
decisiv pentru calificarea în finală : 
România — Polonia.

Reamintim că finala campionatului 
mondial universitar se va juca du
minică la Varșovia.

în sala Floreasca din Capitală se 
joacă astăzi primul meci dintre echi
pele Steaua București și Forst Cantu, 
contînd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei cupelor" la baschet mas
culin. Echipa Forst Cantu, una din
tre fruntașele baschetului italian, are 
în componența ei cițiva jucători de 
renume, cum sînt Pierluigi Marzo- 
rati, Fabrizio Della Fiori, Carlo Re- 
calcati și pivotul american Robert 
Wingo.

Din lotul formației Steaua fac par
te, printre alții, Costel Cernat, 
Gheorghe Oczelak, Titus Tarău și 
Alin Savu.

Partida va înțepe la ora 17,45 și 
va fi arbitrată de cuplul Dragas Jak- 
sici (Iugoslavia) — Nejat Duran 
(Turcia).

Cărbune activ din deșeuri
Cercetătorii secției 

de economie forestieră 
din cadrul Universită
ții tehnice din Dresda 
au elaborat, în coo
perare cu alte 12 insti
tuții și întreprinderi 
din R. D. Germană, 
un procedeu pentru 
fabricarea pe bază de 
deșeuri din lemn a 
cărbunelui activ des
tinat filtrelor de la in
stalațiile de apă pota
bilă, precum și 116 la 
instalațiile de purifi
care a aerului.

Procedeul 
înnobilarea 
respectiv în 
rea scoarței ........ ..
precum și a altor de
șeuri. O altă materia

constă în 
termică, 

cocsifica- 
de copaci,

primă pentru obține
rea cărbunelui activ 
este xelitul, rămășițe 
de lemn semicarboni- 
zat conținute în căr
bunele brun. Pînă a- 
cum, xelitul nu-și 
avea nici o utilizare ; 
în prezent se află în 
construcție o stație-pi- 
lot pentru producerea 
de cărbune activ pe 
bază de xelit.

Rezultatele obținute 
în această direcție 
prezintă o certă în
semnătate pentru eco
nomia națională a ță
rii. Prețul cărbunelui 
activ din import a 
crescut, în ultimul 
timp, de trei-patru ori.

de lemn
altă parte, în 
ani, necesitățile.

Pe de 
viitorii __ _________ K
de cărbune activ pen
tru instalațiile 
nate purificării 
și aerului vor crește 
într-o măsură impor
tantă.

La rîndul lor, spe
cialiștii uzinei de 
feroaliaje din Lauch
hammer au folosit cu 
succes scoarța de pin 
(copac care se găsește 
din belșug în pădurile 
țării) ca reductor în 
vederea obținerii de 
ferosiliciu. Avantajele 
sînt evidente : a cres
cut 
muncii și se 
importante

desti- 
apei

productivitatea 
realizează 
economii.

A apărut „MUNCA DE PARTID" nr. 1
Primul număr din acest an al re

vistei Munca de partid publică în 
deschidere Cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de Ia C.C. al P.C.R. 
din 27—28 decembrie 1976.

Din sumar mai spicuim arti
colele : Adunările generale ale oa
menilor muncii ; Festivalul național 
„Cîntarea României" — amplă ma
nifestare a muncii, a creației libere 
a poporului ; Premise ale unor dez
bateri profunde, ale unor măsuri ju-

ianuarie 1977
dicioase în adunările și conferințele 
de partid. în continuare sînt inserate 
articole despre : Controlul muncito
resc pe coordonatele unei finalități 
ridicate ; Controlul obștesc in fața 
unor noi exigențe : Educarea noilor 
membri de partid ș.a. Alte ma
teriale sînt publicate la rubricile per
manente — tnvățămintul politico-ideo
logic de partid ; Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești ; Răspun
suri la întrebările cititorilor ; Note 
critice.

JUDO Mii de juniori intra în luptă

pentru titlurile de
încheiat „Cupa spe-

IARNA LA MONEASA
Moneasa, ianuarie 

1977. Șl aici au sosit 
primii oaspeți din a- 
cest an. Pe lingă tra
tamentele medicale, ei 
beneficiază de o seamă 
de factori naturali de 
cură. Apele bicarbona- 
tate, calcice. sodice, 
hi potone. fără conținut

recomandăde cloruri, 
stațiunea pentru trata
mentul afecțiunilor a- 
paratului locomotor, 
sistemului nervos pe
riferic. tubului digestiv 
și ale glandelor anexe. 
Personalul medical de 
specialitate, instalațiile 
moderne de tratament,

condițiile de cazare 
contribuie la rîndul 
lor din plin la reface
rea capacității de mun
că. Totodată, la Mo
neasa există un bazin 
termal acoperit pentru 
amatorii de înot. 
(C. Simion).

De-abia s-a 
ranțelor", cu care prilej s-au întrecut 
la Deva 130 de judoka nu mai mari 
de 14 ani, și iată că începe competiția 
de judo 
țară.

Aceste 
destinate 
în 1960, 
„mari" ; .
1959). La Federația de judo se esti
mează că vor participa la etapa ju
dețeană a campionatelor (15—16 ia
nuarie) în jur de 2 000 de juniori 
„mici" și aproape 3 000 dintre cei 
„mari". Comisiile județene și cea a 
Bucureștiului au obligația să verifice 
pe tinerii sportivi în privința trecerii 
corecte a examenelor de tehnicitate 
— la campionate vor fi admiși nu
mai sportivii care au îndeplinit nor
mele de control stabilite de F.R.J. 
și care dețin „centura verde". Infor
măm pe cititori că această centură 
este a patra în ordinea de calificare

a juniorilor din întreaga

campionate naționale sînt 
juniorilor „mici" (născuți 

1961 și 1962) și juniorilor 
(născuți în anii 1957, 1953 și

BACĂU

Preocupări pentru diversificarea
produselor de larg

campioni naționali
tehnică (după cele „albă", „galbenă" 
și „portocalie"), iar dobîndirea ei 
presupune minimum un an de in
struire in judo și cunoașterea a 
25—26 procedee tehnice. (Menționăm 
că primele trei centuri se acordă de 
către antrenorii secțiilor de judo ; 
„centura verde" intră în competența 
comisiilor județene, iar gradele su
perioare — centurile „cafenie" și 
„neagră" — se atribuie exclusiv de 
către F.R.J.).

La puțin timp după etapa jude
țeană vor urma întrecerile zonale 
(29—30 ianuarie) în cinci orașe — 
Sibiu, Galați, Tîrgoviște, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Timișoara ; 
vor participa la faza zonală primii 
doi clasați pe județe la fiecare din
tre cele șapte categorii de greutate, 
separat pentru juniorii „mici" și cei 
„mari". (Categoria cea mai grea la 
juniorii „mari" are limita 
de 95 kg !).

Finalele campionatelor 
sînt programate intre 11 
bruarie la Arad ; atunci se vor în
trece pentru titlurile de campioni 
cîte 281—30 judoka de fiecare catego
rie, astfel ca tinerii să se deprindă 
cu dificultățile de rezistentă și forță 
ce se intîlnesc în mod obișnuit la 
campionatele europene sau mondiale 
de juniori.

ÎNTRECERI PENTRU COPII 
Șl JUNIORI 

La Ploiești - 
speranțele hocheiului

La Ploiești s-a încheiat primul 
turneu de hochei pe gheață al șco
lilor sportive — veritabilă competiție 
a speranțelor crose! și pucului care, 
timp de șase zile, pe patinoarul ar
tificial din localitate, a reunit zece 
formații — alcătuite din elevi pină 
la vîrsta de 15 ani — din Galați, 
Miercurea Ciuc. Gheorghieni. Odor- 
hei, Rădăuți. Suceava, Cluj-Napoca 
și București. Cîștigătoarea acestei 
prime ediții a fost declarată forma
ția din Galați, care. în meciul deci
siv, a întrecut cu scorul de 7—1 (3—0. 
3—0. 1—1) formația școlii sportive 
din Gheorghieni. Echipa gălățeană a 
primit „Cupa școlilor sportive".

PRAGA

In căutarea de noi surse de materii prime

inferioară
naționale 

și 13 fe-
Pe pîrtia „Iancului“
Pe pîrtia ..Iancului" de pe Mun

tele Băișo’ara s-a desfășurat recent 
primul concurs de slalom uriaș al se
zonului. Au participat numeroși 
sportivi din majoritatea secțiilor de 
schi din județul Cluj. De remarcat 
prezența la start a unui mare nu
măr de copii între 6 și 17 ani.

O treime din totalul 
investițiilor prevăzute 
în actualul cincinal 
este destinată lărgirii 
bazei de combustibili 
și energie. Prinde ast
fel viață una din o- 
rientările majore sta
bilite de cel de-al 
XV-lea Congres al 
P.C. din Cehoslovacia 
privind identificarea 
de noi rezerve de ma
terii prime energetice 
și folosirea cit mal ra
țională a celor exis
tente.

In acest sens, la ba
zinul carbonifer 
trava-Karvia 
a fi deschise 
ploatări de

HANOI

consum

Os- 
urmează 
noi ex- 
cărbuna

energetice
industrial — la o adîn
cime de 1 500 metri 
și de cărbune cocsifi- 
cabil — 
de 2 000 
mine în vederea ex
ploatării 
de antracit 
deschise, de 
nea, la Slany, la nord- 
vest de Praga.

Pe de altă parte, 
geologii au stabilit 
existența unor impor-r 
tante zăcăminte de 
petrol și gaze natura
le. Cercetări în aceas
tă direcție sînt con
centrate îndeosebi în 
arcul Carpaților, ln- 
tr-o regiune în care se 
învecinează Cehia și

la o adîncime 
metri. Noi

rezervelor 
au fost 

aseme-

Slovacia, precum și 
în nordul și estul 
Slovaciei. Potrivit a- 
precierilor, rezervele 
s-ar ridica la 200 mi
lioane tone de petrol 
și la 200 miliarde metri 
cubi de gaze naturale. 
Datorită condițiilor 
naturale, vor fi nece
sare forări la mari a- 
dincimi — peste 5 000 
metri.

în același timp, se 
întreprind cercetări 
intense în Moravia de 
nord și Slovacia. In 
viitorul plan cincinal 
urmează a fi construi
te noi capacități pen
tru producția de me
tale neferoase.

*

ferată transvietnameză

încă din primele zile ale acestui 
an, muncitorii.și specialiștii între
prinderii județene de industrie lo
cală Bacău au intensificat acțiunea 
de creștere a densității 
pe unitatea de suprafață 
vă, aplicînd o serie de 
reamplasare a utilajelor 
tehnologic, ce asigură în 
berarea unor suprafețe de produc
ție pe care se pot organiza activi
tăți noi sau moderniza și diversi
fică producția actuală. Astfel, de
vin posibile atît îndeplinirea unor 
sarcini de plan fără eforturi 
de investiții, și mai ales fără 
lucrări de construcții-montaj, cit 
și depășirea anumitor prevederi cu 
efecte deosebite asupra sporirii 
eficienței economice. In acest sens, 
directorul întreprinderii, ing. Cor
neliu Croitoru, referindu-se la fap
tul că folosirea cit mai rațională a 
suprafețelor de producție consti
tuie o preocupare permanentă a 
colectivului de muncă, argumenta 
această apreciere cu cîteva exem
ple concludente. Bunăoară, prin 
amplasarea mai judicioasă a utila
jelor pe spațiile construite s-a eli
berat o suprafață productivă de 
500 mp, pe care s-au organizat noi 
activități productive, cum sînt : li
nia tehnologică de fabricare a pro
dusului alimentar expandat „Pufu- 
leți" sau linia de producere a scu
lelor tip „Irinel" pentru împletit 
în scopul valorificării produselor 
secundare de la U.F.S. Săvinești. 
Totodată, a fost modernizat proce
sul tehnologic de filare și sculuire 
a înlocuitorului de lînă pentru îm
pletit tip „Melană", fapt ce a dus 
la creșterea cu 40 de tone pe an a 
capacității de producție pe aceeași 
suprafață. în cadrul unității de fa
bricare și îmbuteliere a băuturilor 
răcoritoare și a apelor carboga- 
zoase, tot ca rezultat al acțiunii 
de folosire cu eficiență sporită a 
suprafețelor de producție, 's-a 
concentrat și modernizat producția 
de sirop și de produse zaharoase.

utilajelor 
producti- 

soluții de 
pe fluxul 
final eli-

— Pentru a transpune în prac
tică cu operativitate maximă ideile 
de utilizare a spațiilor rămase dis
ponibile, ne spunea directorul în
treprinderii, nu am apelat la 
proiectanți din afara întreprinde
rii sau la producători consacrat! 
de utilaje. Totul, începînd cu tema 
de proiectare, cu proiectarea pro- 
priu-zisă și continuînd cu executa
rea prin autoutilare și montarea 
utilajelor, a fost făcut de tinerii 
ingineri din cadrul atelierului de 
proiectare al întreprinderii, de 
muncitorii și tehnicienii din sec
țiile de producție. Am reușit ast
fel să realizăm o serie de linii de 
fabricație care nu de mult se adu
ceau din import.
mod deosebit pe comuniștii Gheor
ghe Manea, Elena Rachieru, Ion 
Radu, Maria Calancea, Vasile 
Munteanu, Virginia Prisecaru, Con
stantin Moraru, Constantin Sebe, 
Mihai Feraru. care nu s-au descura
jat din cauza unor greutăți, ci au 
perseverat, s-au străduit, au mobili
zat întreg colectivul pînă cînd insta
lațiile concepute și realizate cu for
țe proprii au început să producă.

Care este eficiența acestor mă
suri Prin acțiunile de redare în 
circuitul producției a suprafețelor 
nefolosite, de valorificare intensivă 
a spațiilor productive s-au econo
misit fonduri de investiții de 2,5 
milioane lei și, in anul 1976, s-a ob
ținut o producție în valoare de 20 
milioane lei. De asemenea, prin re
nunțarea la o serie de lucrări de 
construcții-montaj nu s-au mai con
sumat ciment, fier-beton și alte 
materiale.

In continuare, acest colectiv har
nic șl priceput, valorificînd expe
riența ciștigată, și-a propus altf ac
țiuni de utilizare judicioasă a spa
țiilor. Unele din acestea sînt chiar 
in stadiu de finalizare. Este vorba 
de o nouă instalație de fabricare 
a pufuleților în municipiul Gheor-

Aș remarca în

ghe Gheorghiu-Dej — de aceeași 
capacitate cu cea realizată la Ba
cău ; creșterea capacității de pro
ducție la patiseria din Buhuși cu 
100 tone pe an, prin amplasarea de 
noi cuptoare de coacere în spațiul 
devenit disponibil în urma modifi
cărilor aduse în fluxul tehnologic ; 
la Bacău va fi înființată o nouă 
patiserie, în cadrul unei unități de 
panificație, prin folosirea mai rațio
nală a spațiului existent ; la secția 
de prelucrare a maselor plastice din 
Bacău va fi folosit în scopuri pro
ductive un spațiu de depozitare, 
ceea ce asigură condiții de ream- 
plasare a unor utilaje și de mon
tare a unei mașini de injectare a 
maselor plastice.

Tot prin reamplasarea utilajelor 
din cadrul secției textile va fi eli
berat un spațiu pentru montarea u- 
nor utilaje ce vor fi realizate prin 
autodotare. Se estimează că, astfel, 
va crește capacitatea de producție 
pentru valorificarea firelor și fibre
lor sintetice cu circa 200 tone pe an. 
De asemenea, la Comăpești se va 
înființa o linie de fabricație a arti
colelor mărunte din lemn.

— în felul acesta — a precizat 
directorul C. Croitoru — scontăm 
ca in 1977 să realizăm pe spațiile 
ce le vom elibera și redota cu uti
laje o producție de 30 milioane lei, 
fără eforturi financiare de natura 
investițiilor pentru lucrări de con- 
strucții-montaj. Așa se explică și 
faptul că 90 la sută din creșterea 
de plan pe anul 1977 se va asigura 
nu cu suprafețe noi de producție, ci 
prin folosirea intensivă a celor e- 
xistente. Ne exprimăm convingerea 
și, totodată, ne luăm angajamentul 
ca, prin ducerea la bun sfîrșit a a- 
cestor acțiuni, și în anul 1977, in 
industria locală băcăuană, să con
tinue tradiția din ultimii ani. de a 
se realiza planul anual înainte de 
termen.

Corneliu CARLAN

La secția textilă de la I.J.I.L. Bacău

/

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Cu prilejul unei festivități des

fășurate la Havana, atletului cuba
nez Alberto Juantorena. dublu cam
pion olimpip, i-a fost înmînat trofeul 
atribuit celui mai valoros sportiv din 
America Latină în anul 1976. Au mai 
primit diferite distincții boxerul Teo- 
filo Stevenson (Cuba), judoka Ale
jandro Casanas (Cuba), atletii Do
nald Quarry (Jamaica). Hasselejr 
Crawford (Trinidad). Daniel Bautis- 
ta (Mexic) și șahistul Henrique 
Costa Mecking (Brazilia).

— F.C. Bruges ; F.C. Zurich — Dyna
mo Dresda ; „Cupa cupelor" : Levski 
Spartak Sofia — Atletico Madrid ; 
Anderlecht — Southampton ; M.T'.K. 
Budapesta — S.V. Hamburg ; 
Wroclaw—Neapole ;
Atletico
Queen’s 
Atena ;
tus Torino și Feyenoord — Molenbeek 
(Belgia).

Meciurile-tur vor avea loc la 2 
martie, iar cele retur la 16 martie.

Slask
„Cupa U.E.F.A.":

Bilbao — F.C. Barcelona ; 
Park Rangers — A.E.K. 

F.C. Magdeburg — Juven-

• Marți, la Zurich, a avut loc 
tragerea la sorți pentru stabilirea în- 
tilnirilor sferturilor de finală ale cu
pelor europene la fotbal. Iată pro
gramul meciurilor : „Cupa campioni
lor europeni" : Bayern Miinchen — 
Dinamo Kiev ; Saint Etienne — Li
verpool ; Borussia Moenchengladbach*

• Astăzi, pe patinoarul artificial al 
parcului sportiv „23 August" din Ca
pitală se încheie cel de-al treilea tur 
al campionatului național de hochei 
pe gheată. Iată ordinea jocurilor : 
ora 16 : Sport Club Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galați, ora 18,30 : Steaua 
Dinamo.

Agenția „NOVOSTI STERN

După cum s-a anunțat, zilele trecute a fost inaugurată linia ferată 
transvietnameză Thong Nhat. După 30 de ani de întrerupere, există 
astăzi o legătură feroviară directă între Hanoi, capitala Republicii Socia
liste Vietnam, și Orașul Ho Și Min (Saigon) — ca urmare a eforturilor 
încordate ale constructorilor, care au avut de înfruntat mari greutăți 
pentru a termina, într-un timp record, lucrările cerute de refacerea liniei.

în fotografie : se montează șinele pe una din porțiunile finale ale 
căii ferate a reunificării".

Zbor de lucru" în Cosmos//
Anul 1976 aL fost pentru Uniunea 

Sovietică un hn de remarcabile iz- 
binzi în cucerirea Cosmosului. Para
lel cu lansarea unui mare număr de 
sateliți din seria „Cosmos", a fost 
făcut pasul hotărîtor în direcția uti
lizării stațiilor orbitale pilotate pen
tru a obține, cu ajutorul lor, infor
mații necesare progresului științei și 
economiei naționale.

Stațiile orbitale constituie un in
strument de mare valoare — așa cum 
au dovedit experimentele întreprinse 
anul trecut de U.R.S.S. — atit pen
tru efectuarea cercetărilor științifice, 
cit și în scopuri „terestre", în intere
sul economiei naționale. Volumul 
mare și greutatea considerabilă a 
stațiilor orbitale permit să se ia la bord 
încărcături masive, oferă condiții 
de confort pentru o muncă fructuoa
să, îndelungată a cosmonauților in 
spațiul extraterestru, fără să le pe
ricliteze sănătatea.

Calitățile tehnice ale stațiilor or
bitale asigură șederea îndelungată în 
Cosmos, permițînd totodată folosirea 
lor de către mai multe echipaje suc
cesive. Posibilitatea de a efectua ex
perimente de durată și de a trans
mite „ștafeta" de la un echipaj la 
altul sporește eficiența calitativă a 
stațiilor, lărgește sfera lucrărilor e- 
xecutate, înlesnind in același timp 
posibilitatea de a conferi un grad 
mai mare de complexitate acestor 
lucrări.

In viitor, zborprile pe navele cos
mice și stațiile orbitale sovietice vor 
permite, de exemplu, sporirea numă
rului cosmonauților, precum și coop
tarea, în exploatarea stațiilor, a u- 
nor cetățeni din alte țări socialiste, 
obiectiv in vederea căruia a interve
nit recent o înțelegere între țările 
participante la programul „Intercos- 
mos".

Faptul că stațiile „Saliut" pot lucra 
în regim automat, pe baza comen
zilor de pe Pămînt, le conferă un 
grad sporit de eficiență. Este sufici
ent să amintim, în acest context, de 
readucerea pe Pămînt a conteine- 
rului cuprinzînd rezultatele cercetă
rilor efectuate de stația „Saliut 3“ 
fără oameni la bord sau despre ex
trem de interesantul experiment la 
care au luat parte nava cosmică „So- 
iuz 20“ și stația „Saliut 4", care au 
lucrat în regim automat.

între aterizarea celui de-al doilea 
echipaj al stației „Saliut 4“ și lan
sarea stației „Saliut 5“ s-a scurs a- 
proape un an, perioadă în care s-au 
făcut intense pregătiri pentru a a- 
sigura o eficiență maximă noului cu
plu circumterestru al aparatelor cos
mice „Soiuz 21“ și „Saliut 5". Fie
care experiment și observație efec
tuate în Cosmos urmăresc, în final, 
obținerea de noi date despre modul 
cum „trăiește planeta noastră" — a 
declarat, de la bordul stației, co
mandantul echipajului laboratorului 
spațial, Boris Voiînov. Intr-adevăr, în 
timpul activității pe stația orbitală, 
cosmonauții Boris Volinov și Vitali 
Jolobov au obținut informații ști
ințifice prețioase privind caracteris
ticile fizice ale atmosferei terestre 
și solare. O atenție deosebită a fost 
acordată studierii scoarței terestre, 
ceea ce prezintă interes pentru dife
rite ramuri ale științei și economiei 
naționale.

Tocmai de aceea tot mai des s-a 
folosit, în cursul anului trecut, ex
presia „zbor de lucru", care subli
niază că obiectivul primordial al zbo
rurilor spațiale este de a valorifica 
cu maximum de eficiență și folos 
marile posibilități pe care le oferă 
omului Cosmosul.

„Un nou caz de intoxicare 
în masă"

Multă vreme, la ferma pe care o 
avea, in stăpînire și pe care o mun
cea împreună cu familia sa, Robert 
Wellman — fermă situată în locali
tatea Hasting din statul 
(S.U.A.) — lucrurile se 
în mod normal. Dintr-o dată insă 
au început să se petreacă fenomene 
stranii. De la o zi la alta a scăzut 
brusc producția de lapte a vacilor 
de rasă. Pe urmă s-au îmbolnăvit 
și, au murit toți vițeii. Cîteva săptă- 
mîni după aceasta, întreaga familie 
a început să se simtă prost. Fiica de 
16 ani nu mai putea să doarmă ; ce
lor trei fii li s-au umflat încheietu
rile mîinilor și picioarelor. Cu toții 
acuzau dureri de abdomen și aveau 
stări depresive.

Și în alte familii de fermieri din 
zonă s-au înregistrat fenomene si
milare. Medicii se aflau în fața unei 
enigme : ei constatau simptomele, 
dar nu cunoșteau căror cauze li se 
datorează.

A trecut un an pînă cînd un medic 
veterinar a constatat că circa o mie 
din familiile de fermieri afectate de 
simptomele mai sus amintite au hră
nit animalele lor cu furaje concen
trate, provenite din silozurile firmei 
„Michigan Farm Bureau Services". 
Iar toți acești fermieri au consumat 
lapte, ouă, carne de vită, păsări din 
propria lor producție.

A mai trebuit să treacă un an și 
jumătate pînă cînd s-a stabilit că, 
în martie 1973, furajele concentrate 
au fost amestecate cu o substanță 
chimică extrem de toxică, denumită 
„polibrombifenil" (P.B.B.y. In tot

Michigan 
desfășurau

acest timp, fermierii își livrau pro
dusele populației din statul Michigan. 
Acum citeva zile, o comisie de an
chetă, instituită de autorități, a ară
tat, intr-un prim raport preliminar, 
că nu este exclus ca milioane de a- 
mericani să aibă în organism urme 
de P.B.B.

P.B.B. este o substanță care nu 
este eliminată din corp în urma pro
ceselor metabolice obișnuite, ci se 
fixează în celulele corpului. In doze 
mari, ea poate produce moartea, în 
cantități mai mici — anchilozarea 
încheieturilor, tulburări ale creșterii, 
sterilitate, daune psihice.

După cazul „contergan" în R. F. 
Germania, medicament a cărui ad
ministrare la femeile gravide a avut 
drept consecință nașterea unor copii 
cu malformații grave, după boala 
„miamata" din Japonia, provocată 
prin intoxicarea cu mercur, după ne
norocirile cauzate la Seveso (Italia) 
de poluarea atmosferei cu substanțe 
toxice — și S.U.A. se află acum în 
fața unei catastrofe ale cărei pro
porții nu pot fi încă determinate.

Deocamdată au și fost luate pri
mele măsuri — respectiv au fost sa
crificate 30 000 de vite cornute, 15 000 
de porci și 1,5 milioane păsări, care 
fuseseră hrănite cu furajele concen
trate amintite ; leșurile acestor ani
male au fost fie arse, fie îngropate 
în gropi adinei. Nu se știe deocam
dată ce tratamente ar putea fi apli
cate persoanelor în ale căror țesu
turi se bănuiește că s-a fixat „poli- 
brombifenilul".

0 DINAMICĂ DE
MOGRAFICĂ. Potrivit Co
misiei O.N.U. pentru populație, 
numărul locuitorilor Terrei va 
atinge în 1989 nu mai puțin de 5 
miliarde, adică va crește cu 1 mi
liard față de nivelul actual; în a- 
nul 2000 vor exista pe glob 6 mi
liarde 637 milioane persoane. în 
fiecare zi, populația globului creș
te, în medie, cu 195 000 de oameni. 
Cea mai populată regiune a lu
mii este, potrivit datelor O.N.U., 
Asia, unde, in 1974, trăiau 2 mi
liarde 206 milioane oameni — 
peste jumătate din populația 
Pămîntului ; urmează America 
de Sud și America de Nord — 
550 milioane ; Europa 470 mi
lioane ; Africa — 391 milioane ; 
Australia și Oceania — 21 mili
oane.

• SURPRIZĂ DE RE
VELION Danezii care’în loc 
să cumpere un brad pentru 
Anul nou din rețeaua comer
cială, au preferat să-1 taie ile
gal din rezervații sau păduri, 
au avut, de revelion, o surpriză 
neplăcută. Scurt timp după ce 
au aprins luminările festive, în
căperea s-a umplut cu un miros 
aproape insuportabil. Ce s-a în- 
tîmplat ? Pentru a-i pedepsi pe 
braconieri, paznicii de pădure 
au primit dispoziția să stropeas
că brazii din zonele mai expuse 
cu o soluție specială. La o tem
peratură care domnește în a- 
cest anotimp în aer liber, solu
ția nu are nici un miros. La o 
temperatură de 20 grade C. 
însă, ea începe să emane un 
miros pe cit de neplăcut, pe atît

de persistent, care, fără îndoia
lă, le-a tăiat multora cheful să 
mai jefuiască pădurile de po
doabele lor.

• ȘOSELE ÎNCĂL
ZITE. Cercetătorii institutului 
pentru construcții tehnice din 
Volgograd au propus topirea ză
pezii și gheții de pe șosele prin- 
tr-un sistem original de încăl
zire, experimentînd cu succes 
procedeul pe o anumită porți
une. în acest scop, sub benzile 
unei autostrăzi au fost instalate 
elemente speciale de încălzit. 
Cu un consum mic de energie 
electrică, zăpada s-a topit, cir
culația putîndu-se, ca atare, 
desfășura în condiții optime.

® SFATURI. La rubrica 
de anunțuri, ziarul „Le Monde" 
inserează o informație lapidară 
despre creșterea numărului de 
sinucideri in Franța. Știrea este 
însoțită de următorul anunț : 
„15 000 de sinucideri pe an in 
Franța. La 17 ianuarie se des
chide un nou centru, care va 
funcționa zi și noapte și la care 
cei cuprinși de disperare se pot 
adresa telefonic pentru a primi 
sfaturi". Potrivit unui studiu în
tocmit de Institutul național al 
sănătății și cercetării medicale 
din Franța, cele mai multe si
nucideri sau încercări de sinuci
dere se înregistrează în rîndul

persoanelor devenite șomere. 
Evident însă, acestea nu de sfa
turi au nevoie...

© SĂRBĂTOAREA 
CULTURII AFRICANE. 
Aproape 40 000 de participant 
și oaspeți din peste 70 de țări 
de pe toate continentele sînt 
așteptați la Lagos, capitala Ni
geriei, unde, la 15 ianuarie, se 
va deschide cel de-al II-lea 
Festival mondial al culturii a- 
frlcane și negre. In cei 11 ani 
care au trecut de la primul fes
tival, desfășurat în Senegal, ță
rile independente din Africa au 
înregistrat mari succese în va

lorificarea și dezvoltarea patri
moniului lor cultural milenar. 
Festivalul din Lagos este che
mat să devină o sărbătoare a 
culturii africane, să traseze 
principalele căi ale dezvoltării 
ei în continuare, în condițiile 
actuale.

• PLOAIE TOREN
ȚIALĂ IN... SAHARA. 
Recent, asupra unei regiuni din 
centrul Saharei s-a abătut... o 
ploaie torențială de o violență 
rar întîlnită. Ploaia a provocat 
avarii unui număr considerabil 
de clădiri, neadaptate unor a- 
semenea intemperii, din orașul 
Tamanraset, situat în sudul Al
geriei. Autoritățile au luat mă
suri urgente pentru refacerea 
clădirilor, întrucît în scurt timp

la Tamanraset urmează să se 
deschidă tradiționalul tîrg inter
național la care participă, cu 
mărfurile lor, nomazi din 
Mali, Ciad, Niger și alte țări din 
zonă.

© PREMIERĂ CHI
RURGICALĂ. Medici ame
ricani au reușit, pentru prima 
oară, să efectueze un transplant 
de ficat folosind organe trans
portate în recipiente speciale 
frigorifice de la o distanță de 
peste 1 000 de km. între momen
tul donării și cel al transplan
tării au trecut șapte pînă la opt 
ore. Pînă acum se considera 
imposibil să se efectueze un 
transplant de ficat după scurge
rea unei perioade atît de mari 
de la prelevarea organului res

pectiv. Operațiile au fost efec
tuate în clinica Universității din 
Denver.

© BIBLIOTECA LUI 
STENDHAL. Biblioteca oră
șenească din Milano adăpostește 
un original laborator de creație 
literară. Este vorba de cele 955 
de volume din biblioteca per
sonală a lui Ștendhal. El folosea 
spațiile albe de pe fiecare filă 
nu numai pentru însemnări 
zilnice, notarea unor impresii, 
momente de inspirație ș.a., dar 
și pentru... ținerea conturilor 
sale de venituri și cheltuieli. 
Aproximativ 700 de volume au 
fost supuse astfel unui intens 
„tratament", ceea ce face ca as
tăzi biblioteca să constituie un 
izvor de neprețuit pentru bio
grafii scriitorului.
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ORIENTUL 
APROPIAT

Discurs 
al ministrului de externe 

al Egiptului
CAIRO. — într-un discurs rostit în 

fața Comisiei afacerilor externe și a 
securității naționale a Adunării Po
porului din Egipt, ministrul de ex
terne, Ismail Fahmy, a arătat că țara 
sa va depune toate eforturile pentru 
a menține solidaritatea arabă și pen
tru a consolida și a susține cauza 
arabă — relatează agenția M.E.N. 
Rșferindu-se la acordul privind con
stituirea unui comandament unificat 
egipteano-sirian, realizat cu prilejul 
recentei vizite a președintelui Hafez 
Al Assad la Cairo, Ismail Fahmy a 
declarat că acest organism are. misiu
nea de a pune bâzele necesare con
solidării și dezvoltării relațiilor între 
cele două țări.

Egiptul, a spus în continuare Ismail 
Fahmy, va susține cauza palestineană 
și drepturile legitime ale poporului 
palestinean. Totodată, Egiptul va 
sprijini ' Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei și nu se va amesteca 
niciodată în problemele O.E.P.

El a subliniat că palestinenii tre
buie să participe la Conferința de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat și că ei trebuie să aibă, de 
asemenea, dreptul să-și aleagă pro
priii reprezentanți la această reuniu
ne. în context, Fahmy a arătat că 
existența unei delegații palestinene 
independente la această conferință 
este „practică și logică".

Ministrul de externe egiptean a 
declarat că în cazul în care Confe
rința de la Geneva nu se reunește 
în lunile următoare. Egiptul va cere 
Consiliului de Securitate să se în
trunească pentru a-și continua mi
siunea în vederea găsirii unei solu
ții pașnice, bazate pe justiție și le
gitimitate.

Ismail Fahmy a menționat că Egip
tul va acorda ajutor financiar și mi
litar mișcărilor africâne de eliberare 
din Zimbabwe și Africa de Sud.

Menționînd ca satisfăcătoare rela
țiile Egiptului cu S.U.A., faptul că 
țara sa a primit anul trecut credite 
de 1 miliard dolari, Ismail Fahmy a 
criticat totodată livrarea de arme a- 
mericane Israelului.

Consultările 
secretarului general al O.N.U.

Secretarul general al O.N.U.,. Kurt 
Waldheim, a inițiat, la sediul din 
New York al O.N.U., a doua și ul
tima rundă de consultări pentru 
pregătirea turneului său în Orien
tul Apropiat, programat pentru luna 
viitoare. El l-a întîlnit, luni, pe re
prezentantul permanent ad-interi.m 
la O.N.U. al Iordaniei, Sami Gam- 
moh, urmînd să aibă apoi o întreve
dere cu ambasadorul Israelului, 
Chaim Herzog.

Surse ale O.N.U., reluate de agen
ția U.P.I., au arătat că. secretarul 
general al O.N.U. „a dedus din con
vorbirile de pînă acum că există 
perspective mai bune decît oricînd 
în trecut să se soluționeze toate pro
blemele și să se obțină acordul tu
turor părților de a se deplasa la Ge
neva în pdma jumătate a anului 
1977",

Evoluții in problema rhodesiană
DECLARAȚII LA ÎNCHEIEREA 

CONVORBIRILOR 
DIN CAPITALA ZAMBIEI

LUSAKA. — în cadrul unei con
ferințe de presă organizate la înche
ierea convorbirilor avute cu amba
sadorul britanic Ivor Richard, pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
și-a exprimat optimismul față de po
sibilitatea soluționării politice a pro
blemei rhodesiene — informează 
agenția France Presse. El a arătat 
că, în ultimul timp, au apărut noi 
elemente care ar permite o depășire 
a impasului în care se află în pre
zent Conferința de la Geneva în pro
blema viitorului constituțional al 
Rhodesiei.

La rîndul său, ambasadorul brita
nic Ivor Richard a declarat, marți, 
la Lusaka, în cadrul unei conferințe 
de presă, că, în discuțiile pe care le-a 
avut cu președintele Kenneth Kaun
da, acesta a reafirmat hotărîfea celor 
cinci state africane vecine cu Rhode
sia de a acorda sprijin deplin miș
cărilor de eliberare națională Zim
babwe.

Pe de altă parte, într-o declarație 
făcută la Lusaka, după întrevederea 
pe care a avut-o cu ambasadorul 
britanic Ivor Richard, Joshua 
Nkomo, președintele Uniunii Popu
lare Africane Zimbabwe (Z.A.P.U.), 
lider al aripii interne a Consiliului 
Național African (A.N.C.), a declarat 
ziariștilor că nu se așteaptă ca lucră
rile Conferinței de la Geneva asupra 
viitorului constituțional al Rhodesiei 
să fie reluate la 17 ianuarie, așa cum 
fusese prevăzut inițial.

, La întrevedere a participat și Ro
bert Mugabe, secretar general al 
Uniunii Naționale Africane Zim
babwe (Z.A.N.U.) și conducător po
litic al Armatei Populare Zimbabwe 
(Z.I.P.A.). Cei doi lideri africani nu 
au oferit, la întîlnirea cu ziariștii, de
talii suplimentare asupra propuneri

lor pe care Ivor Richard le-a avan
sat in timpul convorbirilor desfășu
rate luni în capitala Zambiei.

Negociatorul britanic Ivor Richard 
a sosit, marți, la Dar Es Salaam, unde 
va avea convorbiri cu președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere.

AMIN ARE A NEGOCIERILOR 
DE LA GENEVA

Guvernul britanic i-a informat pe 
participants la Conferința de la Ge
neva în problema viitorului constitu
țional al Rhodesiei că negocierile nu 
vor fi reluate la 17 ianuarie, așa cum 
se prevăzuse inițial — s-a anunțat 
oficial la Londra.

Se menționează că amînarea a fost 
considerată necesară întrucît pre
ședintele conferinței, ambasadorul 
britanic Ivor Richard, nu și-a încheiat 
încă turneul pe care-1 întreprinde în 
Africa pentru a se informa. în mod 
direct, asupra punctelor de vedere 
ale statelor africane. Nu a fost a- 
vansată nici o altă dată pentru re
luarea conferinței.

IN FAVOAREA INSTAURĂRII 
UNUI GUVERN 

AL MAJORITĂȚII
La Salisbury s-a anunțat că mai 

multe asociații cu orientare liberală 
ale populației albe din Rhodesia au 
creat o nouă organizație, favorabilă 
unui transfer pe cale pașnică a pu
terii către reprezentanții populației 
de culoare, majoritară.

Relevînd, într-un comunicat dat 
publicității, că noua organizație nu- 
constituie un partid politic, conducă
torii acesteia arată că obiectivul său 
constă în a reuni partidele, mișcă
rile sau persoanele ce se pronunță 
pentru introducerea în Rhodesia a 
unei ordini democratice care să per
mită instaurarea unui guvern al ma
jorității.

A

In închisorile sud-africane

Suprimarea adversarilor politici prin metoda „sinuciderii**
JOHANNESBURG. — In ultima 

vreme, o nouă „epidemie" bîntuie in 
închisorile sud-africane : sinucide
rea, care îi afectează pe deținuții po
litici. adversari ai politicii de apart
heid și discriminare rasială promova
tă de guvernul minoritar rasist de la 
Pretoria.' Printre victime sînt dr. Na- 
naoth Nthunstsha și Lawrence 
Nzdanga, deținuți fără a fi fost ju

decați. Potrivit poliției, primul „s-a 
sinucis fără nici im motiv", iar al 
doilea a murit „după ce a leșinat în 
celulă".

în 1976, alți nouă deținuți politici 
și-au pierdut viața la fel de miste
rios în închisorile sud-africane. Au
toritățile au refuzat numeroasele 
cereri de a se ancheta aceste „sinu- 
cideri-asasinate".

Un apel ai președintelui Portugaliei 
adresat forțelor armate

LISABONA. Cu prilejul ceremo
niei de învestitură a noului șef al 
Statului Major al Forțelor armate, 
președintele Portugaliei, Ramalho 
Eanes, a adresat un apel forțelor ar
mate ale țării cerîndu-le „să sprijine 
democrația", relevă agenția Reuter.

El a arătat că forțele armate trer- 
buie „să sfărîme cercul vicios al ul

timilor 150 de ani", în decursul că
rora perioadele de instabilitate au 
alternat cu dictaturi sprijinite de 
armată.

Ramalho Eanes a relevat necesita
tea întăririi forțelor’ armate, „pentru 
a deveni un stîlp de susținere a de
mocrației".

Sesiunea Adunării Naționale a R. S. Vietnam
HANOI 11 (Agerpres). — La Hanoi 

au început, marți, în prezenta lui 
Ton Duc Thang, președintele repu
blicii, Le Duan, secretarul general al 
C.C. al P.C. din Vietnam. Truong 
Chinh, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale. Fam 
Van Dong, primul ministru, și a al
tor conducători de partid și de stat 
vietnamezi, lucrările celei de-a doua 
sesiuni a celei de-a șasea legislaturi 
a Adunării Naționale a Republicii 
Socialiste Vietnam. La ordinea de zi 
se află adoptarea planului de stat 
pe 1977, adoptarea bugetului de stat 
pe 1977. ratificarea modificărilor a- 
duse în delimitarea geografică a unui 
număr de zone administrative din 
Vietnam.

în numele Consiliului guverna
mental. Le Thanh Nghi. viceprim- 
ministru, a prezentat raportul inti
tulat „Direcțiile, sarcinile și obiecti
vele planului de stat pe 1977". El a 
trecut în revistă importantele succe
se obținute în realizarea planului de 
stat pe anul care a trecut, primul 
din cadrul etapei de restaurare și 
dezvoltare economică unitară a tării.

elaborat de cel de-al IV-lea Congres 
al partidului, subliniind că cea mai 
mare parte a principalilor indicatori 
de plan au fost realizați înainte de 
termen. în planul de stat pe 1977, 
sareina centrală va consta în activi
zarea producției în agricultură, sil
vicultură, piscicultură, industria bu
nurilor de consum și, în același timp, 
in impulsionarea cit mai mult posibil 
a producției în sectorul construcții
lor de mașini și în alte ramuri, ale 
industriei grele, în scopul servirii in 
condiții bune a agriculturii.

După ce a expus indicatorii dife
ritelor ramuri ale economiei națio
nale, în învățămînt. asistenta socială 
etc.. Le Thanh Nghi a declarat că 
realizarea planului de stat pe 1977 
va permite creșterea produsului so
cial global cu 18 la sută, iar a veni
tului național — cu 16 la sută. Se 
prevede ca producția de cărbune să 
ajungă la 6 milioane tone, iar cea de 
energie electrică la 3.3 miliarde kWh. 
Producția de laminate va spori cu 46 
la sută. Producția agroalimentară va 
fi de 16 milioane tone, incluzînd o 
recoltă de 13.7 milioane tone orez.

PREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN ȚĂRI IN CURS DE DEZVOIIARE

TIRANA

Manifestare cu prilejul
TIRANA 11 (Agerpres). — La Ti-» 

rana a avut loc o ședință solemnă 
consacrată celei de-a XXXI-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Albania. Au participat 
Hadji Lleshi, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a Republicii 
Populare Socialiste Albania, alți con-

aniversării R. P. Albania
ducători de partid și de stat, oameni 
ai muncii din capitala albaneză.

Despre semnificația proclamării re
publicii a vorbit Spiro Koleka, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, vice
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare.

DAMASC. — în semestrul doi al 
anului 1976, Siria a încheiat tranzac
ții în valoare totală de aproape 172 
milioane dolari (aproximativ 700 mi
lioane lire siriene) cu Arabia Saudită, 
S.U.A. și Franța, în vederea realizării 
unor proiecte de dezvoltare economi
că — precizează statistici oficiale 
publicate la Damasc. Astfel, cu Ara
bia Saudită au fost încheiate patru 
contracte în valoare totală de 75 mi
lioane dolari (300 milioane lire) pen- 

,tru lărgirea porturilor Tartous și 
Lattakia, construirea unei autostrăzi 
în lungime de 40 km și construirea 
și echiparea unui spital militar.

DELHI. — Extracția de petrol a 
Indiei în anul care a trecut a depășit 
8,5 milioane tone, asigurind o parte 
tot mai însemnată din nevoile consu
mului intern. Cele mai importante 
rezerve de petrol ale tării, în exploa
tare, sînt situate în statele Assam și 
Gujarat, pe continent, și în largul 
Bombayului, în solul submarin. Capa
citatea instalată a celor 10 rafinării 
în funcțiune este de peste 27 milioa
ne tone anual.

CIUDAD DE MEXICO. — în vede
rea impulsionării dezvoltării agricul
turii, guvernul mexican a realizat în 
ultimii ani o serie de proiecte de iri
gații, mai ales în statul Coahuila, im
portantă regiune agricolă din nordul 
țării.

Potrivit ziarului „El Nacional", în 
perioada 1Q70—1976 au fost traduse

în viață 109 proiecte, între care trei 
importante rezervoare de apă și trei 
baraje. Ca urmare, au fost redate 
agriculturii circa 10 425 hectare, au 
fost ameliorate solurile pe o supra
față de 23 900 hectare și a fost ni
velat terenul pe o suprafață de 26 600 
hectare.

CAIRO. — Compania conductei pe
troliere arabe „Sumed" și firma ame
ricană „Mobil Oii" au semnat un 
contract în baza căruia firma ameri
cană va utiliza în următorii zece ani 
noua conductă petrolieră Suez—Ale
xandria. Oleoductul are lungimea de 
320 kilometri, unind Suezul, oraș de 
la capătul sudic al Canalului Suez, și 
portul mediteranean Alexandria. Con
ducta petrolieră este proprietatea co
mună a Egiptului, Arabiei Saudite, 
Kuweitului. Emiratelor Arabe Unite 
și Qatarului.

BOGOTA. — Guvernul columbian 
!și extinde controlul asupra compa
niilor și băncilor străine ce acționea
ză pe teritoriul național. Conform u- 
nei hotărirl a guvernului de Ia Bo
gota, toate acestea se vor transforma 
în societăți mixte, în care capitalul 
străin să poată deține maximum 49 
la sută din acțiuni. în anul care s-a 
încheiat, un număr de 30 de compa
nii străine s-ap angajat să predea 
statului columbian majoritatea acțiu
nilor, în prezent desfășurîndu-se tra
tative cu alte 25 de firme.

SPANIA

Noi ciocniri între demonstranți 
și polițiști la Bilbao

în suburbiile industriale Sestao și 
Portugalete ale marelui oraș spaniol 
Bilbao au avut loc luni seara noi și 
violente ciocniri între cîteva mii de 
demonstranți și mai multe sute de 
polițiști. Demonstranții și-au exprimat 
cu hotărîre protestul împotriva îm
prejurărilor în care și-a pierdut viața 
tînărul Juan Manuel Iglesias, mort 
la Sestao în timpul ciocnirilor de du
minică dintre polițiști și demonstran
ții care cereau amnistierea deținuți- 
lor politici din Spania.

Acțiunile greviste declanșate luni, 
în semn de protest față de moartea 
tînărului manifestant, s-au extins 
marți în întreaga centură industrială 
a orașului Bilbao. în toate marile 
întreprinderi, activitatea a fost com
plet întreruptă. Numărul greviștilor 
este de peste 60 000. Greva este totală

la șantierele navale, la uzinele side
rurgice, la întreprinderile firmelor 
„General Electric", „Firestone", „Pe- 
trolnol" și „Babcoc-Wilcox".

★
La Madrid a avut loc, marți, o în- 

tîlnire între primul ministru spa
niol. Adolfo Suarez, și delegația 
Comisiei opoziției democratice, așa- 
numita „Comisie a celor nouă". 
Agenția U.P.I. informează că au fost 
examinate problemele privind eli
berarea deținuților politici — una 
dintre cauzele principale ale ample
lor manifestații și acțiuni revendi
cative organizate în ultimele zile în 
toate regiunile țării.

Acesta reprezintă primul „con
tact formal" dintre guvern și opozi
ție, de la războiul civil din 1936—1939.

agențiile de presă
Convorbiri sovieto-ita-

liOnO Moscova au început marți

FOTO-ACTUALITA TE

în centrul Beirutului, buldozerele înlătură dârîmăturile râmase din timpul 
războiului. Capitala libaneză este în plin efort de reconstrucție, revenind 

astfel, treptat, la viața normală

Dezvăluiri privind regimul de teroare și persecuții din Nicaragua
CIUDAD DE MEXICO. — 20 de 

deținuți politici nicaraguani, aflați 
în închisoarea din Managua, au sem
nat un document, dat publicității la 
Ciudad de Mexico, în care se arată 
că dictatorul Anastasio Somoza a in
trodus în țară un regim de teroare 
și persecuții împotriva tuturor per
soanelor cu vederi progresiste. Deți
nuții, care au declarat cu 40 de zile 
în urmă greva foamei, menționează 
în document că în Nicaragua au loc 
execuții și torturi, unități ale poliției 
armate bombardînd recent, în cadrul 
unei acțiuni represive, o serie de 
localități din regiunea „El Varrillal", 
unde au fost semnalate numeroase 
victime printre bătrini, femei și copii.

în document se adresează un apel 
tuturor organizațiilor și instituțiilor 
cu caracter democratic din lume, 
pentru a-și manifesta solidaritatea cu 
lupta poporului nicaraguan împo
triva dictaturii, pentru respectarea 
drepturilor omului și revenirea la o 
viață politică parlamentară.

convorbirile dintre Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Arnaldo Forlani, minis
trul afacerilor externe al Italiei, care 
se află într-o vizită oficială în 
U.R.S.S. Au fost discutate relațiile 
sovieto-italiene și perspectivele lor 
de dezvoltare, precum și un larg cerc 
de probleme internaționale actuale 
de interes reciproc.

Intîlnire. Prof. Grigore Obre- 
jan, vicepreședinte al Academiei de 
științe agricole și silvice din Româ
nia, a avut o convorbire cu P. P. Lo
banov, președintele Academiei unio
nale de științe agricole „V. I. Lenin" 
din U.R.S.S., privind lărgirea colabo
rării academiilor agricole din cele 
două țări. )

Sesiunea Comisiei O.N.U. 
pentru populație a'îneeput 18 
Nevz York. Pe ordinea de zi figu
rează modalitățile de urmărire a ten
dințelor în domeniul demografic pe 
plan mondial și de transpunere în 
viață a planului de acțiune pentru 
combaterea mortalității infantile și a 
altor măsuri adoptate la Conferința 
mondială a populației, desfășurată la 
București în august 1974.

La New York au început Iu* 
crările primei sesiuni a Comitetului 
pregătitor al Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite pentru cooperare 
tehnică între țările în curs de dez
voltare. Hotărîrea privind convoca
rea unei asemenea conferințe a fost 
adoptată de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. Pe agenda de lucru 
figurează probleme legate de pregă
tirea conferinței, precum și aspecte 
legate de modalitățile de lărgire a 
colaborării tehnice dintre țările în 
curs de dezvoltare.

• Reuniune africană. Luni>18 
Alexandria (Egipt), s-a deschis cea 
de-a doua conferință a miniștrilor 
africani pentru problemele sociale. 
Participă 26 de miniștri, precum și 
reprezentanți ai O.N.U., Ligii Arabe 
și Organizației Unității Africane. 
Reuniunea va dura cinci zile și va 
dezbate probleme ale dezvoltării so
ciale în Africa, crearea unui centru 
african pentru pregătirea cadrelor în 
acest domeniu.

Iugoslavia dezvoltă colaborarea multilaterală 
cu toate țările socialiste

Un interviu al secretarului pentru afacerile externe al R.S.F.I.
BELGRAD 11 (Agerpres); — „Ca 

tară socialistă și nealiniată, Iugosla
via a acordat întotdeauna și acordă o 
deosebită importanță relațiilor și co
laborării cu toate țările socialiste. 
Ea vede în aceasta promovarea in
teresului reciproc și o contribuție la 
asigurarea păcii, a colaborării inter
naționale egale în drepturi, la conso
lidarea socialismului și progresului 
în lume" — a declarat, într-un inter
viu acordat săptămînalului „Hori- 
zont", din R. D. Germană, Miloș Mi- 
nici, secretar pentru afacerile exter
ne al R.S.F.I. — informează agenția 
Taniug.

Cu țările socialiste din Europa — 
a spus el — desfășurăm o colaborare 
foarte intensă în aproape toate do
meniile, aceste țări reprezentind par
teneri economici importanți ai Iugo
slaviei. în precedenta perioadă de 
cinci ani s-a înregistrat un volum al 
schimburilor de mărfuri și servicii în 
valoare de 12 miliarde dolari. Trebuie

subliniat că un loc tot mai important 
revine formelor moderne de colabo
rare : cooperarea și specializarea în 
producție, aranjamentele financiare 
și de credit pe termen lung. în ca
drul relațiilor politice s-a instaurat 
practica întîlnirilor și a dialogului la 
cel mai înalt nivel de partid și de 
stat, ceea ce contribuie la crearea li
nei atmosfere de prietenie, la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la înțele
gere și respect, înlesnind promovarea 
dialogului deschis și constructiv in 
toate problemele.

în ce privește relațiile cu toate ță
rile socialiste — deci și cu R. P. Chi
neză, R. P. D. Coreeană, R. S. Viet
nam, R. P. Mongolă și Cuba — s-a 
extins mult colaborarea, creîndu-se 
condiții mai bune pentru diversifica
rea și consolidarea acesteia în viitor. 
Respectind principiile menționate mai 
sus. Iugoslavia este interesată și ho- 
tărită să dezvolte și în viitor colabo
rarea multilaterală cu toate țările so
cialiste. <

transmit:
Președintele R.P.D. Co

reene Kim Ir Sen, l-a primit pa 
Giancarlo Elia Valori, secretar gene
ral al Institutului italian pentru re
lații internaționale și secretar gene
ral al Institutului pentru problemele 
unei noi ordini economice . interna
ționale, cu care s-a întreținut într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

întrevederi turco-ungare.
La Ankara au început convorbiri
le turco-ungare dintre miniștrii afa
cerilor externe Ihsan Sabri Cagla- 
yangil și Frigyes Puja, care se află 
într-o vizită oficială în Turcia. Sînt 
discutate aspecte ale relațiilor bilate
rale, precum și probleme ale situa
ției internaționale actuale.

ITALIA ;
*

Intre perspectiva ,,creșterii zero" 
și exigența relansării economice

Ministrul de externe al 
Argentinei, Cesar Guzzetti-a de
clarat că tara sa analizează perspec
tivele intensificării comerțului cu 
statele socialiste din Europa. Pentru 
1977, a spus el, sînt prevăzute reu
niuni ale comisiilor mixte, in vederea 
analizării acordurilor încheiate cu 
țările respective și care se află în 
stadiu de ratificare.

„Anul care a început nu se deo
sebește ’ cu nimic de cel care l-a 
precedat. Declarațiile care s-au suc
cedat in ultimele zile nu lasă loc 
nici unui fel de iluzii. 1977 va fi, 
orice s-ar spune, un an al recesiu
nii'1. Aprecierea ziarului „LA RE
PUBLICA" nu este singulară. „Toți 
sint de acord in a estima că 1977 
nu se prezintă pentru Italia in cu
lori roze“ — remarcă la rîndul 
său „LA STAMPA", în timp ce 
„PAESE SERA" scrie că „toate mo
tivele de preocupare s-au transfe
rat aproape intacte in 1977“.

După cum este știut, anul care 
s-a scurs a început sub semnul unei 
grave crize monetare. La 21 ianua
rie a fost adoptată o măsură cu to
tul excepțională, șl anume închide
rea pieței valutare. De atunci și pînă 
în prezent, lira a suferit,o pierdere 
de 28 la sută din valoarea sa față 
de dolar, făcînd, în acest fel. din 
1976 anul cel mai dramatic pentru 
moneda italiană din întreaga peri
oadă postbelică. în februarie 1973, 
înainte de ieșirea lirei din așa-nu- 
mitul „șarpe" monetar, un dolar 
putea fi schimbat cu 620 de lire. în 
timp ce astăzi pentru aceeași ope
rație sînt necesare 875 de lire.

Cercurile patronale scontau în 
1976 pe o „solidă relansare a pro
ducției". Bilanțul cu care s-a în
cheiat anul a infirmat însă, în cea 
mai mare parte, optimismul acestor 
cercuri. Este adefrărat că în răs
timpul ultimelor 12 luni venitul 
național a crescut cu 4.6 la sută, iar 
creșterea producției industriale a 
depășit și ea cifra de 5 la sută. A- 
ceastă „relansare" n-a făcut însă

decît să agraveze și mai mult /deze
chilibrele din țară și, în special, 
discrepanța existentă între Nordul 
industrializat și Sudul subdezvoltat, 
a menținut extrem de scăzut nive
lul investițiilor, care n-au depășit 
1 la sută, a continuat să reducă ocu
parea forței de muncă, lărgind, ca 
o pată de ulei, șomajul total și par
țial, precum și munca în condiții 
precare. în același timp, rata infla
ției a atins în anul ce a trecut 22 
la sută. Rezervele valutare ale 
Băncii Italiei au scăzut de la circa 
5 miliarde la 3 miliarde de dolari. 
Datoria externă a țării se apropie 
de 15 miliarde de dolari, deficitul 
public a depășit 14 mii de miliarde 
de lire, în timp ce deficitul balan
ței comerciale se cifrează la peste 
4 100 miliarde de lire. »

In fața consecințelor tot mai a- 
cute ale crizei monetare și a creș
terii deficitului balanței de plăți, 
guvernul a luat un șir de măsuri 
pe linia susținerii lirei și frînării 
inflației ; în acest scop s-a preco
nizat reducerea nivelului consumu
lui, prin intermediul introducerii 
unor noi taxe fiscale și creșterii 
tarifelor la o serie de servicii, adău- 
gindu-se astfel finanțelor statului 
peste 5 000 de miliarde de lire.

Acceptînd aceste măsuri de aus
teritate ca o necesitate dureroasă, 
comuniștii, celelalte forte de stînga 
consideră, totodată, imperativ, așa 
cum reiese, de altfel, și din actualul 
dialog dintre guvern și sindicate, să 
se acționeze asupra cauzelor reale 
ale inflației. în acest sens se pre
conizează ca măsurile de austerita

te să fie însoțite de decizii hotărite 
vizind relansarea investițiilor, pre
cum și pentru reducerea costurilor 
de producție, printre cele mai ridi
cate din Europa occidentală. în a- 
celași timp, forțele de stînga res
ping încercările cercurilor patrona
le de a se arunca povara măsurilor 
necesare de austeritate numai asu
pra maselor muncitoare, inclusiv 
prin blocarea scării salariilor.

în general este o convingere larg 
împărtășită că măsurile adoptate 
pînă acum de guvern, dacă nu sînt 
completate de altele în sensul ce
rințelor stîngii, riscă să aibă drept 
consecință o cădere bruscă a - acti
vității productive în acest an și să 
mențină actuală rata ridicată a in
flației. De altfel, previziunile pen
tru 1977 ale unei prestigioase revis
te, cum este „PANORAMA" nu de
pășesc o „creștere zero". Cunoscu
tul economist Paolo Sylos Labini nu 
a ezitat să prezică o reducere a ve
nitului național, în timp ce mi
nistrul industriei, Donat Cattin, 
vorbea despre posibilitatea crește
rii șomajului, numai în primele- 
luni ale anului, cu încă 600 000 de 
persoane.

Pornind de aici, conducătorii 
partidelor de stînga și ai organiza
țiilor sindicale au subliniat din nou, 
în aceste zile, importanța și urgența 
reconversiunii întregului aparat 
productiv, a unei politici de inves
tiții avînd drept principal obiectiv 
creșterea producției industriale, 
menținerea și ridicarea actualului 
nivel al ocupării forței de muncă.

Radu BOGDAN

Președintele S.U.A., Geral(1
Ford, a invitat Grecia și Turcia, in
tr-un raport prezentat Congresului, 
să întreprindă noi eforturi pentru so
luționarea problemei Ciprului. Pre
ședintele a deplîns ritmul lent al ne
gocierilor în problema viitorului 
insulei, dar a menționat că nu este 
pesimist privind rezultatul acestora.

Președintele Adunării 
R.SJ. Iugoslavia, Kiro Gllg0* 
rov, a sosit la Teheran. în fruntea 
unei delegații parlamentare. Pe aero
port, el a declarat că Iugoslavia spri
jină activ propunerea privind convo
carea unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor lumii a treia. Inițiativa a- 
parține premierului pakistanez, Zul- 
fikar Aii Bhutto, fiind sprijinită și 
de șahinșahul Iranului. Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Populația capitalei Mexi
cului, împreună cu suburbiile, se 
ridică la 13 000 000 locuitori, potrivit 
statisticilor oficiale. Se prevede că 
în anul 1985 populația orașului Ciu
dad de Mexico va atinge 20 milioane 
locuitori.

Producția 
cereale se va

mondială de
situa, în sezonul

1976/1977, la nivelul de 1 321 milioane 
tone, comparativ cu 1221 milioane 
tone în sezonul precedent, estimează 
Ministerul Agriculturii al S.U.A. Ba
lanța mondială a, cerealelor va înre
gistra un excedent important (44 mi
lioane tone), intrucît consumul este 
estimat la 1 277 milioane tone (anul 
trecut el a fost de 1221 milioane 
tone).

în cadrul manifestărilor de
dicate centenarului indepen
denței de stat a României, la 
10 ianuarie s-a deschis în ora
șul Toluca expoziția de artă 
naivă românească, care, pe du
rata prezentării sale, va fi în
soțită de programe de filme do
cumentare consacrate realizări
lor țării noastre.

La inaugurare, la care a par
ticipat dr. J. Jimenez Cantu, 
guvernatorul statului Mexic, a 
luat cuvintul Mario Colin, di
rectorul Patrimoniului cultural 
și artistic din statul Mexic. El 
a arătat că sărbătorirea cente
narului independentei de stat a 
României se va bucura de un 
cald și prietenesc ecou în Mexic.

Comunicat iugoslavo- 
portughez. In comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei mi
nistrului de externe al Portugaliei, 
Jose Medeiros Ferreira, în Iugosla
via se arată că acesta a avut un 
schimb de păreri cu omologul său 
iugoslav, Miloș Minici, cu privire Ia 
probleme internaționale, printre care 
traducerea in viață a Actului final 
de la Helsinki, problema Orientului 
Apropiat, necesitatea înfăptuirii unei 
noi ordini economice internaționale.

Greva tipografilor ita
lieni. Marți nu au apărut ziare în 
Italia, ca urmare a unei greve na
ționale de 24 de ore a tipografilor. 
Acțiunea a fost hotărîtă în semn de 
protest față de întreruperea convor
birilor vizind reînnoirea contractelor 
de njunca ale acestei categorii de sa- 
lariați.

Juriști din 30 de țări,!ntre 
care și România, participă la prima 
Conferință internațională consacrată 
problemelor conservării naturii și a 
resurselor naturale, deschisă luni la 
Manila.

Guvernul nipon a aproba‘ 
bugetul suplimentar al Japoniei, pe 
anul financiar 1976—1977, în valoare 
de 354 miliarde yeni, din care 264 
miliarde sînt alocate pentru plasarea 
unor comenzi guvernamentale și pen
tru sprijinirea financiară a unor 
companii.

Banca de Reglementări
Internaționale a dat publicității
un comunicat în care se arată că opt 
din principalele țări industriali
zate occidentale vor acorda Marii 
Britanii, prin intermediul băncii, un 
credit pe termen mediu în valoare 
de 3 miliarde dolari pentru garanta
rea „balanțelor sterling", afectate în 
ultima vreme de dificultățile econo
mice și de poziția lirei sterline.

Șeful guvernului pana
mez, Gmar Torrijos, a avut o în
trevedere la Ciudad de Panama cu 
secretarul general al Organizației 
Statelor Americane (OS.A.), Alejan
dro Orfila, căruia i-a prezentat sta
diul actual al negocierilor purtate de 
Panama și S.U.A. în vederea reali
zării unui nou tratat asupra Cana
lului Panama și a zonei adiacente.

Sub egida Națiunilor Uni- 
te, la New York au început lucrările 
grupului interguve-rnamental de lu
cru însărcinat cu redactarea proiec
tului codului de conduită pentru 
companiile transnaționale.

Conferința administrativă 
mondială de radiocomu- 
nicații, însărcinată cu elaborarea 
unui plan pentru transmiterea pro
gramelor de televiziune prin sateliți 
în banda de 12 GHz. și-a început lu
crările la Geneva. Participă delegați 
din peste 100 de țări, printre care și 
România.

Premierul belgian, LeoTln- 
demans, a apreciat că țările Pieței 
comune trebuie să desemneze o per
sonalitate la cel mai înalt nivel care 
să se deplaseze în S.U.A. pentru con
vorbiri cu președintele Jimmy Carter, 
după ce acesta își va prelua funcția 
de șef al statului, pentru a examina 
problemele cooperării dintre „cei 
nouă" și Statele Unite.

Un recensămînt efectuat jn 
Portugalia arată că numărul persoa
nelor repatriate din fostele teritorii 
coloniale portugheze, care și-au do- 
bîndit independenta, se ridică la 
peste 430 000, a informat comisarul 
guvernamental pentru refugiați, Gon
calves Ribeiro, precizind că princi
pala lor problemă o constituie lipsa 
de locuințe.

Reuniunea R.I.D.In capltaIa 
kuweitiană s-a deschis reuniunea 
Agenției Internaționale pentru Dez
voltare (A.I.D.), care va examina 
probleme privind ajutorul financiar 
care urmează să fie acordat țărilor 
în curs de dezvoltare în cadrul unei 
perioade de doi ani, care începe In 
1978.

Naufragiu. Un nou petrolier
s-a scufundat în apropierea coastelor 
americane. Este vorba de nava 
„Chester A. Poling". în timpul unei 
puternice furtuni în Oceanul Atlan
tic, petrolierul s-a rupt în două. Soar
ta echipajului este necunoscută pină 
în prezent. ..Chester A. Poling" este 
al 11-lea petrolier scufundat . sau . a- 
variat in apropierea coastelor S.U.A., 
in ultima lună.

Vulcanul Nyiragongo, 
tuat în estul Zairului, a intrat luni în 
erupție. Populația din întreaga re
giune este evacuată.

Capriciile vremii
TURCIA. — In ultima săptămină, 

gerul si viscolele au provocat în 
Turcia moartea a opt persoane. In 
provinciile Bitlis și Bilgol, circa 300 
de sate au fost izolate complet din 
cauza ninsorilor abundente. In Ana
tolia centrală, unde cinci mari lacuri 
au înghețat, halte de lupi și-au fă
cut apariția in preajma unor loca
lități.

In vestul țării, pe litoralul Mării 
Egee, vremea a fost mai blinda, 
mercurul termometrelor arătind plus 
10—12 grade Celsius.

S.U.A. — Litoralul estic al Statelor 
Unite a fost bintuit de furtuni pu
ternice, însoțite de ploi și viscole, 
care au provocat moartea a opt per
soane, au perturbat traficul rutier și 
au determinat închiderea unui mare 
număr de școli. Au fost afectate de 
furtuni și frig zone întinse, de la 
Marile Lacuri la Atlantic, mercurul 
termometrelor coborînd in unele 
locuri pină la minus 40 grade Celsius. 
La New York numeroase automobile 
au rămas in pană pe străzile inun
date.

Din cauza valului de frig, în unele 
regiuni au fost sistate temporar sau 
reduse livrările de gaze-- naturale 
pentru industrie, în vederea asigură

rii combustibilului necesar încălzirii 
spitalelor și altor obiective. Aceste 
măsuri au afectat în special statele 
Texas. Ohio; Missouri. Kansas, O- 
klahoma și Nebraska, situate in par
tea centrală și sud-vestică a S.U.A.

CANADA. — Un viscol puternic a 
paralizat, practic, toate activitățile 
importante din estul Canadei in 
cursul zilei de luni. Printre altele, 
viscolul a determinat închiderea 
aeroporturilor internaționale din 
zona orașelor Montreal și Toronto.

R.D.P. YEMEN. — Seceta care a 
bintuit in Republica Democratică 
Populară a Yemenului a provocat, 
pină in prezent, pagube estimate la 
aproximativ 300 milioane dolari, in
formează agenția Associated Press, 
citind ziarul „14 Octombrie", care 
apare la Aden. Sursa menționată 
subliniază că se impune adoptarea 
unor măsuri guvernamentale urgen
te pentru limitarea efectelor lipsei 
de precipitații. Același ziar informea
ză că, în cele cinci provincii care au 
avut cel mai mult de suferit de pe 
urma secetei, populația este lipsită 
de apă potabilă, iar o parte a septe
tului a pierit din această cauză.
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