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CREȘTEREA SUPLIMENTARĂ A PRODUCTIVITĂȚII
9

MUNCII IN INDUSTRIE Șl CONSTRUCȚII
„O atenție deosebită va trebui să acordăm creșterii într-un ritm mai 

rapid a productivității muncii, pe calea mecanizării și automatizării pro
ceselor de producție, a unei mai bune organizări a producției și muncii 
în scopul folosirii mai raționale a 
de care dispune societatea noastră, 
nem o creștere cu mult mai mare 
planul".

> 
resurselor materiale și forței de muncă 
Trebuie să facem în așa fel încît să obți- 
a productivității muncii decît prevede

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 

din 27—28 decembrie 1976)

Cutreier atelierele 
proiectare ale întreprin
derii „Electroputere". Ci
neva, văzind insistența 
cu care urmăresc meta
morfoza ideilor, îmi spu
ne cu un surîs plin de în
țelesuri: „Să știți că noi 
lucrăm cu inima". Vor
bele acestea mi-au re
venit mereu in minte, 
mai ales după ce am pă
răsit întreprinderea. îmi 
spuneam: așadar, acești 
oameni nu lucrează cu 
brațele, cu mintea, ci cu 
inima. Desigur, orice 
comparație șchioapătă, 
dar făurarii transforma
toarelor de la „Electro
putere" dezvoltă cu sin
ceritate Ideea sensibilită
ții și mă determină ca, 
la rindul meu, să o expun 
așa cum mi s-a revelat.

Șeful atelierului de 
proiectare a transforma
toarelor de forță, ing. 
Gheorghe Toma, își tră
dează de la început firea 
emotivă, care îl face să 
trăiască nu numai eveni
mentele întreprinderii, ci 
și fazele mai puțin 
portante.

„îmi dau seama 
spune el — că nu poți 
dezvolta idei dacă nu știi 
ce se petrece în produc
ție, ce se întîmplă cu ca
litatea 
măresc 
tuația unor prototipuri, 
discut cu muncitorii, mă 
orientez pas cu pas și 
asta o fac de douăzeci și 
cinci de ani, de cînd am 
intrat în uzină. Sînt tot 
timpul treaz, asta mă o- 
bligă să gîndesc. Cu ani 
In urmă, văzind o ofertă 
pentru echipamente de 
400 kV am zis că trebuie 
să asimilăm în țară acest 
utilaj. Dar ca să ajun
gem să proiectăm un 
astfel de transformator 
la Craiova aveam nevoie 
de mult curaj, 
luat inima-n 
mi-am asumat 
responsabilitate, 
du-mă nu numai 
mine, ci și Ia oamenii cu 
care lucram. Ei au în
credere unii in alții. 
Acum, transformatorul

de 400 a intrat In ordi
nea
lor. Ne preocupăm de 
realizarea în continuare 
a unor echipamente de 
mare specializare, costisi
toare, dacă s-ar aduce 
din import.

Inginerul

normală a lucruri-

Gheorghe

sectorul cercetare-
proiectare. Nimic nu s-ar 
finaliza dacă n-ar exista 
o „susținere" din partea 
tuturor colaboratorilor, o 
deplină încredere în reu
șită.

Intrăm în atelierul de 
transformatoare mari,

NO! t UCRĂM

producției. Ur- 
permanent si-

Reportaj de Traian FILIP

Mi-am 
dinți, 

această 
gindin- 

la

Toma stabilește o relație 
directă între sentimente 
și desfășurarea ideilor, 
între pasiune și puterea 
de concentrare în timpul 
creației. Succesul depin
de însă, în primul rînd, 
de natura raporturilor 
bune ce s-au stabilit în
tre cei ce realizează pro
iectele și cei ce le exe
cută. „Emoțiile mă obli
gă să gîndesc", „pasiunea 
devine treptat obișnuință 
și datorie", spune Gheor- 
ghe Toma, căutînd să a- 
nalizeze factorii care stau 
la baza succeselor din

tocmai pentru a urmări 
mai lesne drumul de la 
idee la operă. Ni se pre
zintă șeful acestui ate
lier, Paul Dinu, Erou al 
Muncii Socialiste, un 
bărbat la patruzeci de 
ani, reținut, de o mare 
modestie. Paul Dinu a 
urmat aici școala profe
sională, trecînd direct din 
sat în întreprindere :

„Cind m-am decis să în
văț meseria, abia începea 
fabricația de motoare- 
transformatoare mici, de 
circa cinci cai. Am trăit 
ca și ceilalți colegi,

pregătit odată cu uzina, 
cunoscînd toate prefa
cerile ei interne. Am în
vățat meseria de la doi 
membri de partid, oa
meni pricepuți și serioși. 
Am urmat școala tehnică 
de maiștri la seral, apoi, 
tot la seral, am terminat 
și liceul. în această pe
rioadă eram bobinator la 
transformatoarele mari, 
în 1963, conducerea a 
hotărît să mă numească 
maistru la atelierul de 
bobinaj și de atunci am 
evoluat odată cu trans
formatoarele mari, cu 
creșteri de la o putere 
Ia alta. Am colaborat pas 
cu pas cu proiectantul, 
am fost aproape de felul 
lui de a gîndi".

Cei doi oameni de 
bază se completează și 
își transmit gîndurile 
ingenioase și simțăminte
le. Inginerul Gheorghe 
Toma îmi spune.:

„Cele mai vii discuții 
le purtăm cînd sînt scoa
se în evidență și analiza
te riscurjle. Pentru cup
toare, discut cu Dinu, cu 
Preda : ce zici de tipul 
ăsta de bobinaj ? Reflec
tați... Revin, analizăm 
soluțiile pentru evitarea 
riscurilor, facem adevăra
te colocvii. Niciodată 
n-am pornit la finaliza
rea produsului înainte 
de a pune riscurile în 
balanță. începînd de la 
proiectare, cunoaștem, 
cum vor fi rezolvate nu
meroase probleme, unele 
însă rămîn deschise și 
ele îmi revin mai mult 
mie. Colectivul nici nu 
bănuiește că o seamă de 
soluții le rezolv pe par
cursul proiectării, cu 
concursul atelierului de 
execuție. Altele știu că 
se rezolvă la probe, cînd 
primești chel în plus și 
judeci ce anume n-a dat 
satisfacția dorită".

îmi amintesc de diferi
te momente dificile prin 
care a trecut întreprin
derea '
cînd

„Electroputere", 
transformatoarele

Am început cu bine cel de-al doi
lea an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice — aceasta este 
concluzia majoră care se desprinde 
din știrile primite în aceste zile, din 
fabrici și uzine, de pe șantierele de 
investiții. Pretutindeni se muncește 
cu entuziasm și spor, fiecare colec
tiv străduindu-se să consolideze 
substanțialele realizări obținute în 
producție în primul an al cincinalu
lui. în acest sens, la loc de frunte 
în ansamblul preocupărilor colecti
velor de întreprinderi din industrie, 
din celelalte ramuri ale economiei, 
se situează creșterea susținută a 
productivității muncii. De fapt, se 

afirma că sporirea în ritm 
a productivității muncii repre

zintă o caracteristică și — în ace
lași timp — o cerință fundamentală 
fe activității economice ;din acest nou 
an și din întregul cincinal'. . ......

Referindu-se la prevederile planu
lui cincinal în domeniul productivi
tății muncii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „trebuie luate 
măsuri foarte serioase pentru a ob
ține in acest cincinal o creștere mult 
mai mare a productivității muncii 
decît s-a prevăzut în planul cinci-

nai". O asemenea sarcină prioritară, 
subliniată din nou de secretarul ge
neral al partidului la consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 27—28 
decembrie 1976, trebuie să preocu
pe pe toți factorii de răspundere 
din ministere, centrale și uni
tăți, să mobilizeze toate colec
tivele de oameni ai muncii, pen
tru a valorifica mai intens gîndirea 
creatoare, inițiativele muncitorilor și 
specialiștilor și a adopta in produc
ție, în fiecare secție și atelier, la fie
care loc de muncă, noi soluții, noi 
măsuri, care să determine ridicarea 
mai rapidă a randamentului muncii.

Creșterea susținută, în ritm înalt, 
a productivității muncii reprezintă 
pentru economia noastră o necesi
tate obiectivă. Sporind susținut pro
ductivitatea muncii se asigură valo
rificarea la un nivel superior a 
timpului de muncă al societății ; 
același volum de muncă socială do- 
bindește forța de a produce o can
titate mai mare de bunuri materiale, 
ceea ce echivalează cu economi
sirea muncii sociale. Iată cîteva 
date sugestive în această privință.! 
in 1977, un singur procent de creș-

tere a productivității muncii echiva
lează cu un spor absolut de produc
ție de peste 7 miliarde Iei, față de 
5 miliarde Iei in 1975 și 2,7 miliarde 
lei în 1970. Evident, cu cît 
este mai mare ritmul de creștere a 
productivității muncii, cu atît se 
realizează un spor “mai mare de pro
ducție, de produs social și venit na- 

. țional, creindu-se resurse crescinde 
pentru dezvoltarea și perfecționarea 
forțelor de producție și noi posibi
lități pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Să abordăm imperativul creșterii 
!n ritm înalt a productivității mun
cii și dintr-un alt unghi. După cum 
se știe. Plenara C.C. al P.C.R. din 
2—3 noiembrie 1976 a hotărît expe
rimentarea măsurilor privind asigu
rarea condițiilor de trecere la redu
cerea săptămînii de lucru. Or, așa 
cum a subliniat secretarul general al 
partidului, condiția de bază pentru 
a se putea realiza în fiecare între
prindere reducerea săptămînii de 
lucru este asigurarea creșterii mai 
susținute a productivității muncii, 
luîndu-se măsuri de mecanizare, au
tomatizare și organizare mai rațio
nală a producției și a muncii. Nu

mai atunci cînd vor fi create acesta 
condiții se va putea trece la redu
cerea săptămînii de lucru.

în sfîrșit, se cuvine subliniat că 
sporirea în ritm înalt a productivi
tății muncii se impune cu atit mal 
stringent pentru țara noastră — ca 
țară socialistă in curs de dezvoltare. 
Numai în condițiile ridicării rapide 
și substanțiale a productivității 
muncii se poate asigura lichidarea 
decalajelor care ne mai despart de 
statele avansate din punct de ve
dere economic. Un calcul relevă că 
în situația în care se obțin cîteva 
procente, peste ritmul planificat de 
creștere a productivității muncii în 
acest cincinal, obiectivul lichidării 
decalajului industriei românești 
poate fi atins cu cîțiva ani mai de
vreme.

Sînt argumente care definesc cu 
claritate locul primordial al pro
ductivității muncii în ansamblul fac
torilor de dezvoltare și modernizare 
a economitei, de creștere a eficienței 
economice. Pornind de la asemenea 
considerente și avînd în vedere re
zervele existente în unitățile econo-

Noi materiale
în unitățile producătoare de mate

riale de construcții din județul Ti
miș! noul an a debutat sub Imboldul 
mobilizatoarelor indicații și sarcini 
subliniate de secretarul general al 

, partidului, cu prilejul vizitelor la ex
poziția noutăților din domeniul con
strucțiilor și materialelor de construc
ții și la consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 27—28 decembrie 
1976. La întreprinderea de produse 

. ceramice din Jimbolia, printr-o utili
zare superioară a instalațiilor și su
prafețelor de producție, în prima săp- 
tămînă a lunii ianuarie au fost reali
zate peste sarcinile de plan 100 000 
de țigle și tot atitea blocuri cerami
ce, cantități suficiente pentru acope
rirea a 50 de locuințe și, respectiv,

(Continuare în pag. a III-a)

Cu flecare an, cu fiecare lunâ 
se îmbogățește zestrea edilitară 
a municipiului Brăila. Așa cum 
se vede în fotografie, au fost 
construite noi ansambluri de 
locuințe, numeroase obiective 

soclal-culturale
Foto : E. Dichiseanu

(Continuare 
in pag. a III-a)m-am

întreprinderea „Automatica" din Ca
pitală — aspect din secția relee 

Foto : S. Cristian

de construcții
pentru construirea a 5 apartamente 
noi. Tot in această săptămină, aici 
a început fabricația corpurilor cera
mice pentru planșee — produse noi, 
care vor înlocui planșeele de lemn 
folosite în prezent la construirea ca
selor din mediul rural și chiar a 
planșeelor de beton armat de la 
blocurile de locuințe. întreprinderea 
de produse ceramice din Lugoj a rea
lizat suplimentar, in intervalul 1—7 
ianuarie, 1 000 metri pătrați faianță și 
peste 10 000 blocuri ceramice. Și aici 
a început fabricarea unor sortimente 
noi de faianță, ceea ce va duce la 
economisirea, în acest an, față de 
consumurile din 1976, a unei canti
tăți de 1 800 tone materii prime. 
(Cezar Ioana).

maritimă comercială
Capacitatea flotei noastre maritime 

comerciale va spori, în acest an, cu 
peste 400 000 tdw, ajungîndu-se astfel 
la un tonaj total de 1 500 000. Peste 
cîteva luni, la • Constanța vă fi lan
sată cea mai mare navă din istoria 
marinei românești — petrolierul „In
dependența" de 150 000 tdw, în cursul 
acestui an, însemnele flotei maritime 
comerciale vor fi înscrise, de aseme
nea, pe alte 17 vase de diferite ca
pacități.

(Agerpres)

ÎN ZIARUL
Rubricile noastre
străină ; Sport I

■

CRAIOVA
în ianuarie pe schelele 

construcțiilor 
de locuințe

în municipiul Craiova con
strucția de locuințe a luat o 
mare amploare ținind pasul cu 
dezvoltarea economico-socială 
a orașului. Numai în cursul ac
tualului cincinal în județul Dolj 
se vor construi aproape 20 000 
apartamente. în 1976, de pildă, 
au fost date în folosință peste 
3 000 apartamente, o bună par
te din ele fiind amplasate in 
cele mai noi cartiere ale Craio- 
vei : Rovine, Craiovița Nouă, 
1 Mai și Lăpușului. în aceste 
zile constructorii trustului cra- 
iovean lucrează la încă 15 
blocuri prevăzute in planul a- 
cestui an, cînd urmează să fie 
date în folosință aproape 4 000 
apartamente. Așa cum ne in
forma conducerea trustului de 
construcții locale, recepționarea 
primelor blocuri va avea loc la 
sfirșitul lunii ianuarie a.c.

IAȘI
Pentru copiii 
cooperatorilor

Satele Drăgușeni, Răchiteni 
și Chișcăreni, din județul Iași, 
și-au mărit zilele acestea zes
trea edilitar-socială cu cite un 
local nou pentru grădinițe de 
copii construite din fondurile 
cooperativelor agricole respec
tive. Cu tot frigul iernii, coo
peratorii au șfectuat ultimele 
lucrări de finisaj. Numărul 
grădinițelor pentru copiii coope
ratorilor a ajuns in județ la 
130, fiecare avînd capacitatea 
de 60—100 locuri. Se mai află 
în construcție sau urmează să 
se înceapă execuția a încă 10 
noi grădinițe în comunele Ră- 
ducăneni, Ruginoasa, Andrie- 
șeni, Cucuteni, Coarnele Caprei 
ș.a. (Manole Corcaci).

Nu, anunțurile publicita
re nu sînt formulate astfel. 
Dar cum se petrec lucrurile 
în realitate încearcă să în
fățișeze ancheta de față...

— Alo 1 în legătură cu 
anunțul de la „mica pu
blicitate", pentru camera 
de închiriat...

— Da, vă rog. Spune- 
ți-mi ce profesie aveți ?

— Muncitor. /
- Nu e cazul. Anunțul 

nu mai e de actualitate...
Părindu-mi-se oarecum 

suspectă această trecere 
bruscă de la un ton ama
bil la unul categoric, am 
mai format o dată numărul 
indicat în anunțul de la 
mica publicitate. A răs
puns aceeași voce femini
nă, punînd aceeași între
bare cu privire la profe
sie.

— Inginer, am răspuns 
la întîmplare.

— Unul începător, sau 
cu vechime ?

— Are vreo importanță?!
— Are. Știți, încălzirea 

este electrică și costă 
scump...

Deci acesta era scopul 
chestionarului asupra pro
fesiei : proprietăreasa vrea 
să știe din capul locului 
dacă solicitantul are posi
bilitatea materială să-i a- 
copere pretențiile bănești. 
M-am prezentat la adresa 
indicată, undeva în preaj
ma Podului Grozăvești din 
Capitală, și am vizitat ca
mera oferită spre închi
riere : circa 14 mp supra
față ; o dormeză veche, o 
măsuță și două scaune de 
grădină — ca... mobilier ; 
două reșouri în funcțiune 
— „încălzirea electrică" de 
care pomenise la telefon.

Ca să trec spre grupul sa
nitar ar fi trebuit să tra
versez ceea ce. după spu
sele proprietăresei. pină de 

. curînd a fost' o bucătărie : 
un culoar de .2 m pe 1,5 m, 
în prezent „mobilat" cu un 
pat și închiriat cu 350 lei 
unui tinăr. Dar adevărata 
surpriză a venit îq momen
tul cînd mi-a comunicat 
condițiile financiare ale in

— Ce acte ? Ce nevoie 
avem de acte ? Nu în
cheiem nimic. înțelegerea 
este între noi...

— Bine, dar e o lege, să 
nu am necazuri...

— Ce să avem noi cu 
legea ? N-o să aveți nici 
un necaz. Am experiență, 
nu sînteți primul -chiriaș. 
Nu întreabă nimeni nimic, 
în cel mai rău caz, la o a-

lește tn mod precis felul in 
care se calculează chiria, 
pedepsind cu închisoare de 
la o lună la un an sau a- 
mendă pe cei ce primesc o 
chirie mai mare decît 
legală. Atunci, cum se 
că prevederile legale 
sînt respectate, că mi
cerut o chirie de 20 de ori 
mai mare decît cea legală? 
Să fi fost eu un ghinionist

cea 
tace 

nu 
s-a

//•••Se awfa chiriaș bănos"
Supunem atenției factorilor în drept aspecte ale încălcării 

prevederilor legale privind închirierea 

locuințelor reglementate prin Legea
și subînchirierea 

nr. 5 din 1973

anchetă socială

DE AZI
Faptul divers ; Răsfoind presa 
Marginalii; De pretutindeni.

O artă a optimismului

chirierii : 1 000 de lei pe
lună și achitarea chiriei pe 
5 luni înainte 1 Deci, 5 000 
de lei bani gheață I Expri- 
mindu-mi rezerve cu pri
vire la suma... exagerata, 
proprietăreasa. care s-a re
comandat a fi chimistă, 
mi-a replicat prompt : a- 
cestea sînt condițiile și că 
dacă nu-mi convine, dum
neaei. are cui s-o închi
rieze. Și. ca să mă convin- 

mi-a arătat o lungă 
care soli- 
informații

suma...

gă.
listă de persoane 
citaseră telefonic 
despre cameră.

„Impresionat" 
m-am 

cu suma

de acest 
argument, m-am declarat 
de acord cu suma pre
tinsă și am întrebat-o cînd 
încheiem actele.

dică, spunem că sînteți o 
rudă de-a mea...

„Ce 
gea ?“ 
căreia 
puțin, 
reglementează clar 
turile dintre proprietar și 
chiriași — Legea nr. 54973. 
Potrivit acestei legi, închi
rierea se 
bază de 
care se 
gatoriu, 
nele de 
închiriere, 
subînchirierea fără contract 
scris, in scopul de a ocoli 
prevederile legii, constituie 
infracțiune și se pedepseș
te cu închisoare de la o 
lună Ia un an, sau cu a- 
mendă. Aceeași lege stabi-

să avem noi cu le- 
lată o replică asupra 
merită să ne oprim 

Există o lege care 
rapor-

face numai pe 
contract scris. în 

trec, in mod obli- 
tarifele și terme- 

închiriere sau sub- 
închirierea sau

ce a dat peste o proprietă- 
reasă rapace, care in goană 
după căpătuială nu ține 
cont de nimic, nici de lege 
măcar ? Nu. Nu este vorba 
de vreun ghinion personal, 
ci de situații mai des în*  
tîlnite. cu nume exact : spe
cula de spațiu locativ.

Cunoaștem cu toții efor
turile deosebite ce se de
pun în domeniul construc
ției de locuințe : in cinci
nalul trecut au fost con
struite peste o Jumătate de 
milion de apartamente ; In 
actualul cincinal s-a pre
văzut construirea a 815 000 
apartamente, iar de cu- 
rind, la inițiativa perso
nală a secretarului general 
al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, cifra a 
fost majorată, urmind 
pină in 
struiască . __ ___ ___
lion de apartamente, ritm 
fără precedent in construc
ția de locuințe de la noi, 
care dovedește cu priso
sință grija deosebită a 
partidului pentru rezolva
rea cit mai rapidă a pro
blemei spațiului locativ. 
Cu toate

. obiectiv, nu 
nate toate 
ales cele ale 
sătoriți sau 
e mai puțin 
pentru nefamiliști se fac e- 
forturi deosebite, se constru
iesc cămine. Bunăoară, în 
cincinalul trecut, s-au con
struit 217 000 locuri în că
mine, iar în acest cincinal 
se vor construi peste 272 000 
locuri în căminele de nefa
miliști. astfel că in 1930 
numărul acestora va atinge 
o jumătate de milion. Deo
camdată însă, unii tineri 
sînt nevoiți să-și rezolve 
problema locuinței apelînd 
la cei dispuși să închirieze 
o parte din spațiul locativ 
pe care-1 dețin fie ca pro
prietari, fie ca chiriași. 
Tocmai tn ideea rezolvării 
temporare a problemei lo
cuinței pentru o serie de 
persoane pe seama închi
rierii și subînchirierfi. le
gea permite Închirierea. In 
practică însă, de cele mal 
multe ori, chiriașii sînt ne- 
voiți să plătească prețuri 
de speculă. Nu numai tes
tul nostru, redat la înce
putul acestor rînduri. ci și

ca
1980 să se con- 

aproape un mi

spațiului
acestea, în mod 

pot fi soluțio- 
cazurile, mal 

tinerilor necă- 
fără copii. Nu 
adevărat că și

Emil MAR IN ACHE
(Continuare in pag. a Il-a)

Rîsul e la stînga, 
iată un adevăr deve
nit loc comun. Și e la 
stînga, fiindcă, depar
te de a fi doar un act 
fiziologic, risul e o 
armă redutabilă împo
triva prostiei, impos
turii, demagogiei, ari
vismului, egoismului, 
in contra brutalității, 
intoleranței, înfumu
rării, a lenei de gîn- 
dire și acțiune, tot atî- 
tea tare cîte mai îm
povărează conștiințele 
umane. Rîsul tonic, să
nătos, exploziv, birui
tor este un semn al 
integrității morale. Cei 
ce se simt cu musca 
pe căciulă, bolnavii de 
fierea invidiei, cei ce 
se tem să rîdă ca să 
nu pară neserioși cali
fică rîsul, de multe 
ori, un act de frivoli
tate, cînd rîsul a fost, 
este și va rămîne o 
victorie a spiritului 
Împotriva tenebrelor.

Poporul român știe 
să rîdă din inimă, cu 
bucurie și voluptate și 
asta ca o marcă a 
vitalității lui neînfrîn- 
te. Folclorul, acest te
zaur inepuizabil de în
țelepciune, tact, pon
dere și speranță, stă 
martor cu fascinanta 
lui creație de prover
be, strigături, cimili
turi și snoave, chinte
sență a unei inteligen
țe vii și creatoare. Li
teratura noastră cultă 
oferă o a doua măr
turie. Și nu voi mai 
invoca, spre argumen
tare. etern citatul caz 
Caragiale, unul dintre 
cei mai mari comedio- 
grafi satirici ai uma
nității, artist, fără pe
reche și în proză, ci 
voi reaminti. bogăția 
de specii și genuri li
terare ținind de sfe
ra rîsului, care s-a 
dezvoltat în literatura 
noastră, cu adresă pre
cisă. țintă atinsă, me
saj mărturisit și ținu-

tă estetică superioară. 
Epigrama, rondelul sa
tiric, 
mul.
dia sînt tot atitea mo
dalități de expresie 
care au îmbogățit pa
trimoniul nostru lite
rar. Spirite mărginite 
și leneșe le-au privit, 
nu o dată, cu o aristo
cratică neînțelegere, 
socotindu-le specii mi
nore și facile. Mai 
este necesar să amin
tim ce greu este de 
realizat o bună epi
gramă? în patru ver
suri, poetul e obligat

fabula, aforis- 
cupletul, păro

însemnări de
Aurel BARANGA

să spună totul și încă 
ceva. Parodiile au, cind 
sînt cu adevărat reu
șite, o adresă de-o 
nebănuită eficiență. în 
epoca imediat urmă
toare primului război 
mondial mai prolifera 
in paginile revistelor 
literare o poezie epi- 
gonică, postsimbolis- 
tă, încărcată cu o 
imensă doză de ridicol. 
A fost demonetizată de 
parodii inspirate, care 
arătau cît de absurdă 
era poezia parodiată, 
alcătuită din penibile 
clișee. Cupletul sati
ric, cu atîta măiestrie 
spus de acel unic ar
tist care a fost Con
stantin Tănase, a fă
cut decenii de-a rîndul 
bucurie ' spectatorilor 
săi devotați și recunos
cători. Exemplele pot 
și trebuie extinse in 
domeniul artelor plas
tice. Caricatura 
senul satiric au 
ta românească 
diție de glorie.
că nu amintim decît 
numele Iul Tonitza, 
Iser, Șirato. artiști 
exemplari, care au În
nobilat arta satirică

și de- 
în ar- 
o tra
și da-

exprimată prin creion, 
este fiindcă lista meș
terilor demni să fie e- 
vocați, cu respect și 
admirație, e deosebit 
de lungă.

Am amintit toate a- 
ceste fapte, fiindcă su- 
rîsul „superior" al u- 
nor spirite snobe față 
de aceste genuri și spe
cii artistice n-a fost 
definitiv abolit. Dovadă 
că această literatură, 
de cea mai pură ex
tracție populară, nu se 
bucură pe plan edito
rial — e adevărat, cu 
unele excepții — de 
suficientă atracție. Și 
nu înțeleg această re
ticentă, fiindcă litera
tura în discuție mai 
are o calitate: se vinde 
ca plinea, caldă.

Nici ziarele sau pu
blicațiile noastre lite
rare nu manifestă un 
entuziasm mai ferm 
față de arta risului. A 
fost o vreme cînd toa
te publicațiile noastre 
aveau pagini, sau mă
car colțuri vesele. Au 
dispărut cu desăvîrși- 
re. Motivul invocat, 
cel mai adeseori, lip
sa de spațiu. Le o- 
terlm o soluție. Să 
mai taie din unele 
materiale lungi, cenu
șii, și să facă loc risu
lui. Cred că radioul și 
televiziunea, aceste 
extraordinare mijloa
ce de informare și de 
transmisie a ideilor, 
ar putea și ele să a- 
corde un spațiu mai 
mare artei risului. 
Poporul român e un 
popor tinăr. puternic, 
vital, care vrea să 
ridă, fiindcă n-are 
nici un motiv să fie 
trist sau să plîngă. 
N-avem dreptul să 
nu-i satisfacem acest 
drept.

Risul e un semn al 
speranței și o expre
sie a bucuriei de viață. 
Să-l onorăm cum se 
cuvine.
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pentru perfectionarea conducerii economice
Zi de lucru, la început de an, la 

întreprinderea de utilaj chimic din 
Floiești. Dorim să discutăm cu to
varășul Ștefan Nan — secretarul co
mitetului de partid — dar așteptăm, 
mai întîi, să se încheie o operativă 
instruire asupra sarcinilor imediate 
ce revin colectivului pentru buna 
organizare a producției in această 
primă lună din 1977, pentru aplica
rea indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ia Consfătuirea 
de Ia C.C. al P.C.R. din decembrie 
1976. După ce se încheie instruirea 
Începe discuția noastră...

multe locuri din Ploiești 
că organizația de partid 
acumulat o experiență 
să fie popularizată in 
muncii cu activul de

— în mai 
. ni s-a spus

de aici a 
eare merită 
organizarea 
partid.

— Pornind de la indicațiile condu
cerii superioare de partid, ne-am 
străduit și ne străduim intr-adevăr 
să lucrăm cît mai bine cu acest corp 
de tovarăși experimentați și compe
tent!. așa incit la ora actuală putem 
spune în. cunoștință de cauză că, 
practic, aportul activului de partid 
este decisiv în oricare dintre dome
niile muncii noastre.

— Ciți membri de partid aveți în 
activ ?

— Activul actual este selecționat 
din toate cele trei fabrici ale intre- 

! prinderii — amplasate în zone di
ferite ale orașului; el cuprinde, ca 
atare, un număr mai mare de to
varăși : 110. Evident, i-am împărțit 
în colective pe domenii : 30 în co
lectivul pentru probleme organiza
torice. 34 în cel pentru probleme de 
propagandă și 4Ș in cel pentru pro
bleme de producție.

— Să ne oprim asupra activității 
acestui din urmă colectiv. Cine intră 
în alcătuirea lui ?

— Cum era firesc și necesar, co
lectivul care se ocupă de problemele 
producției este alcătuit îndeosebi din 
acei oameni care pot da cel mai mare 
sprijin în acest sens: ingineri și șefi 
de compartimente, tehnicieni, econo
miști, maiștri.

— Și muncitori ?
— în celelalte două colective ale 

activului predomină muncitorii. Aici 
predomină specialiștii care cunosc 
bine problemele de ansamblu și de 
amănunt ale procesului productiv,

— Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului nostru, trebuie, intr-ade
văr. să fie atrași mai mulți 
muncitori în activul pentru proble
mele de propagandă. Dar nimeni n-a 
spus că trebuie să ne lipsim de apor
tul pe care muncitorii comuniști, cu 
o bogată experiență in munca de 
partid și In cea profesională, il pot 
avea tocmai în activul pentru pro
blemele de producție 1 Vă mărturi
sim că sintem. de aceea, sur
prinși de o asemenea interpre
tare.

— Aveți dreptate. Imediat după 
adunările generale pentry dări de 
seamă și alegeri, vom restructura 
activul și vom avea grijă să asigu
răm proporția de muncitori necesa
ră și corespunzătoare.

— Cum asigurați instruirea Beți
vului ?

— La instruirile lunare pe care, in 
calitatea mea de secretar, le țin cu 
regularitate separat în fiecare din 
fabrici participă si toți membrii 
activului care lucrează în fabri
ca respectivă ; cu aceste prile
juri informez și despre realizarea la 
zi a sarcinilor economice, despre in
dicațiile primite din partea organe
lor superioare și despre măsurile ce 
se impun pentru viitor. De aseme
nea, la plenarele comitetului de 
partid invităm de fiecare dată și ac
tivul pentru problemele respective.

în funcție de ceea, ce dezbatem. Spre 
exemplu, la plenara noastră din luna 
decembrie — cind am analizat „Sta
diul pentru pregătirea fabricației pe 
anul 1977“ — au fost de față și toți 
tovarășii din activul pentru proble
mele de producție.

— O instruire separată a întregu
lui activ, asupra sarcinilor sale de 
partid și a modului său specific de 
muncă, ați făcut ?

— O dată pe an, de obicei in pri
mul trimestru, organizăm o instruire 
specială a tuturor membrilor din 
activ, care durează circa o săptămînă, 
bineînțeles fără scoatere din produc
ție : atunci Inițiem un șir de activități 
politico-educative, de instruire me
todică și schimburi de experiență, 
facem analize și programe de acțiuni 
în perspectivă.

— Să numim clteva dintre acțiunile 
activului menite să sprijine mai buna

însemnări 
de la întreprinderea 

de utilaj chimic 
din Ploiești

organizare a muncii pentru îndepli
nirea sarcinilor economice...

— Spuneam că la plenarele comi
tetului de partid participă și acei 
membri din activ care au sarcini în 
domeniul supus analizei. Participa
rea lor nu este însă pur reprezen
tativă : întotdeauna, cîțiva dintre 
tovarășii respectivi lucrează efectiv 
la pregătirea materialelor, a infor
mării și a planului de măsuri, ei 
fiind aceia care cunosc bine pulsul 
realității și pot contribui substanțial 
la desprinderea cauzelor reale ale 
unor deficiențe, la găsirea celor mai 
potrivite și eficiente măsuri. O preo
cupare importantă și permanentă a 
activului este studierea anumitor 
probleme de producție, pentru orga
nizarea științifică a acesteia, înlătu
rarea unor lipsuri și optimizarea pro
cesului de muncă. Spre exemplu, în
treprinderea noastră se dezvoltă 
vertiginos in ultimii ani și, in con
secință, mai ales de citeva luni în
coace, au apărut probleme determi
nate de schimbarea fluxului tehno
logic, de amplasarea unor linii de 
fabricație noi ; activul pentru proble
me de producție a analizat fiecare 
situație în parte, a întocmit-studii și 
a făcut recomandări concrete — care 
au fost luate în considerație și au 
stat la baza deciziilor. Iar acum. în 
lumina Consfătuirii de la C.C. al 
P.C.R. din 27—28 decembrie, aseme
nea probleme de organizare științi
fică a producției, de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ se pun cu și 
mai multă acuitate. De asemenea, 
au fost cît se poate de binevenită și 
rodnice propunerile făcute de activ 
pentru organizarea unor acțiuni po
litico-educative și organizatorice care 
să ducă la folosirea mai bună a su
prafețelor productive, incadrarea in 
costurile de producție planificate, 
creșterea productivității muncii, eco
nomisirea de energie, combustibil și 
electrozi, reducerea rebuturilor »ub 
normele admise...

— în legătură cu rebuturile și 
consumul de materiale ; după cite 
am aflat, în documentarea noastră 
prin fabrici, aveți multe succese în 
privința reducerilor ce se impuneau. 
Totuși la forjă și la tratamentul ter
mic se înregistrează Încă depășiri ne- 
admise.

— Tocmai aceasta a fost problema 
pe care comitetul de partid a dat-o 
în studiu activului în urmă cu cite- 
va luni. S-a acționat astfel ; toți 
membrii activului care 'fac parte 
din secțiile respective au dis
cutat cu fiecare muncitor și spe
cialist în parte, adunînd păreri, des- 
cifrînd cauze și prefigurind soluții; 
ceilalți membri, cu locul de muncă 
în alte părți, au • avut sarcina să se 
documenteze exact asupra modului 
in care au fost soluționate acolo ase
menea probleme. Apoi, toate aceste 
opinii și informări au fost sintetizate 
și, pe baza lor, activul a organizat 
în cele două secții amintite două 
consfătuiri profesionale — una cu 
tema „Respectarea procesului tehno
logic", alta despre „îmbunătățirea 
calității". La consfătuiri au fost 
invitați toți oamenii muncii de 
la forjă și tratamentul termic, cit și 
cadrele de partid și specialiștii din 
toate organizațiile și secțiile între
prinderii. în baza celor discutate și 
propuse, comitetul de partid și di
recțiunea au elaborat măsuri a căror 
aplicare a început, și roadele se văd. 
A fost o acțiune în care, practic, fie
care membru al colectivului pentru 
probleme de producție a avut cile o 
sarcină concretă.

Desigur însă că munca activului nu 
se limitează la studii și recoman
dări. înțeiegind că activul este un 
organism de partid, nu unul tehnic, 
il antrenăm foarte larg in acțiuni 
politico-educative menite să cultive 
atitudinea înaintată față de muncă, 
să Întărească responsabilitatea față 
de pregătirea profesională și față de 
calitatea produselor. Membrii acti
vului participă direct la prezentarea 
și prelucrarea hotăririlor de partid 
și a unor legi în colectivele din care 
fac parte și la organizarea propa
gandei vizuale, mai toți tovarășii 
respectivi fiind lectori ori propagan
diști in invățămintul politico-ideolo
gic sau conducind cursuri de reci
clare profesională și de ridicare a 
calificării.

— Apreclați că, în privința folosi
rii activului, comitetul de partid face 
totul ?

— Nicidecum. Mai avem multe de 
îmbunătățit în acest sens, îndeosebi 
In ceea ce privește colectivul pentru 
problemele de producție. Este vorba 
de supraincărcarea cu sarcini a uno
ra (și deci insuficienta antrenare in 
activitate a altora), de Îmbunătățirea 
componenței, de o planificare nu toc
mai riguroasă a acțiunilor.

— Ați analizat asemenea deficiențe 
și în general munca desfășurată cu 
activul în cadrul comitetului de 
partid 7

— Recunosc, deschis, că nu. înțeleg 
insă că va fi necesar să programăm 
și un asemenea punct pentru o vii
toare ordine de zi...

G. MITRO1

FAPTUL I

DIVERS
' Locuințe șl magazine noi la Slobozia

"1

De la Comisia centrală pentru recensămintul
Din datele care ne-au

Comisia centrală pentru 
locuințelor rezultă că

Marți seara (11 ianuarie), SITUA
ȚIA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN ȚARĂ 
- față de numărul total preliminat - 
se prezenta

- 96,6
- 94,4
- 96,0

fost puse la dispoziție de către 
recensămîntul populației și al

astfel
la 
la 
la

suta 
suta 
suta

la 
la 
la

In județul

I 
I

censămînt se încheiase. Acțiunea era, de asemenea, termi
nată în 767 de comune și în 27 de orașe. Totodată, in 30 
de județe și in municipiul București se Înregistrase peste 
95 la sută din populație.

t

populație; 
locuințe; 
clădiri.
Tulcea înregistrareaPînă la aceeași dată, _ , .

populației, clădirilor și locuințelor in formularele de re-

Așa cum notam și in ziarul de ieri, persoanele 
care din diferite motive n-au fost înregistrate în 
formularele de recensămînt pînă în seara zilei 
de ieri, 12 ianuarie, sînt rugate, indiferent de 
localitatea unde se află, să se adreseze în cursul 
zilei de astăzi comisiilor locale de recensămînt 
— municipale, orășenești sau comunale — care 
funcționează la sediile consiliilor populare din 
localitățile respective, pentru a fi recenzate.

în dreptul Făgărașului, Oltul își va vedea de drum
După cum se știe, Încă 

in zilele de grea Încerca
re pentru țară — perioada 
inundațiilor — conducerea 
partidului și statului nos
tru a luat măsuri ener
gice pentru sprijinirea lo
calităților care au avut de 
suferit de pe urma inun
dațiilor, alocînd impor
tante resurse bănești și 
materiale pentru refa
cerea lor. pentru execu
tarea de sisteme trainice 
de apărare împotriva unor 
eventuale inundații. Ora
șul Făgăraș se numără 
printre localitățile care 
au beneficiat din plin de 
acest ajutor. Practic, lu
crările de consolidare a 
digurilor executate după 
inundațiile din 1970 și de 
construire a unui sistem 
solid și eficient ,de apăra
re a orașului au început 
aici încă 
care apele 
importante 
teren.'

Timp de

pun la adăpost pentru 
viitor întregul oraș. Acest 
sistem constă dintr-o cen
tură semiinelară de diguri 
în lungime de circa 8 km, 
care încorsetează albia 
rîului, în zona în care a- 
pele amenințau orașul. în 
plus, a mai fost ridicat 
un dig de siguranță, cu o

in trecut au constituit una 
din cauzele inundării 
Făgărașului. în același 
timp, s-au executat lu
crări de consolidare a 
malurilor albiei cu blocuri 
de piatră. Pentru a pre- 
întîmpina o eventuală 
inundație a zonei prote
jate au fost montate aici

S-au terminat lucrările de apârare a orașului 
împotriva unor eventuale inundași

din zilele în 
mai stăpîneau 
suprafețe de

aproape doi 
ani, importante forțe me
canice și umane au lucrat 

, neîntrerupt în zona Făgă
rașului, executând un sis
tem de diguri și albii care

inălțime de 6 metri, care 
va ține piept viiturilor, 
silindu-le să se îndrepte 
spre albie. Robustețea di
gurilor care au la bază o 
lățime de 15—18 metri 
este capabilă să bareze 
calea revărsărilor Oltului ' 
spre oraș. Un important 
volum de lucrări s-a e- 
xecutat și în cazul reame- 
najării albiei Oltului, prin 
adîncirea și îndreptarea 
ei în așa fel incit să poa
tă prelua un debit cît mai 
mare 
cesta 
toate

de apă. în felul a- 
au fost înlăturate 
ștrangulările care

două puternice stații de 
pompare, capabile să eva
cueze apa care s-ar infil
tra sub o formă sau alta 
în spatele digurilor.

O importantă hotărîtoa- 
re pentru apărarea orașu
lui împotriva inundațiilor 
o prezintă și lucrările de 
scoatere a albiilor pîraie- 
lor Berivol și Racovița 
din zona orașului, prin 
construirea a două noi și ' 
largi albii prin care a- 
cestea se vor vărsa în 
Olt în1 aval 'de făgăraș, 
în aceste zile, aici se mai

lucrează la consolidarea 
noilor albii ale Berivoiu- 
lui și Racoviței și la ridi
carea nodului hidrotehnic 
care le va îndrepta apele 
spre noua albie. De subli
niat că lucrările executa
te nu vor apăra de peri
colul inundațiilor numai 
orașul, ci și o suprafață 
de circa 300 hectare teren 
din cel mai fertil.

După cum ne-a relatat 
tov. Aurelian Vlad, pri
marul orașului Făgăraș, 
alături de colectivul șan
tierului Oficiului de gos
podărire a apelor Brașov 
și a șantierului Brașov al 
întreprinderii „Electro- 
montaj" Cîmpina, locui
torii Făgărașului au par
ticipat în număr mare — 
de la elevi pînă.la pen
sionari — la lucrările de 
construire a sistemului de 
apărare a orașului lor. 
Numai în anul care s-a 
încheiat, ei au executat un 
volum de lucrări la exe
cuția, taluzarea și înier- 
barea digurilor în valoare 
de circa 350 000 lei.
N. MOCANU
corespondentul „Scîntelf

O IDEE PRINCIPALĂ IN DEZBATERILE ADUNĂRILOR

GENERALE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE
Fluierașii din Vrancea

la Uniunea compozitorilor

Cu toporul 
în grădina 
publică

O faptă incredibilă : Grigor 
Pop, din comuna Ciurila, jude
țul Cluj, a tăiat cu securea, 
fără milă, 161 de arbori plan
tați in zona de agrement a mu
nicipiului Cluj-Napoca denumită 
„Fîntina Sfîntului Ion". Nu 
știm ce pedeapsă va primi G.P., 
dar o asemenea faptă a indignat 
opinia publică. Sute și sute de 
tineri au muncit pentru amena
jarea unui minunat loc de agre
ment iar un oarecare G.P. șter
ge „dintr-o secure" tot I De alt
fel, G.P. nu este la prima aba
tere. El a mai fost condamnat 
pentru furt din avutul obștesc 
și pentru huliganism.

„La trei
surori"

In cartierul Bădălan din Ga
lați se află magazinul alimentar 
nr. 120, unde lucrează trei su
rori : Georgeta Țapu. Tincuța 
Codreanu, Vasilica Tănase, in 
virsti de 23, 25 si, respectiv, 21 
ani. Unitatea este condusă de 
cea mijlocie. Cele trei surori 
muncesc aici de ani de zile, iar 
cumpărătorii, mai ales cei din 
cartier, le cunosc bine si nu au 
avut in toți acești ani decît cu
vinte de laudă in legătură eu 
modul in care sînt serviți.

— Cum ati cîștigat încrederea 
și stima cumpărătorilor ? —
le-am întrebat.

— Așa cum ne-a invătat școa
la. Pe urmă, sintem atașate su
fletește de acest cartier, unde 
am copilărit toate trei, unde se 
află și acum părinții noștri.

Magazinul de care vorbim are 
și un nume — „Moldova", nu
mai că toți cei de aici l-au bo
tezat altfel: „La trei surori".

Fantoma 
din magazie

Cînd a intrat în magazia de 
mină, gestionarei magazinului 
„Inul" din Brașov i s-au înmu
iat picioarele, iar inima a În
ceput să-i bată cu putere. în
tr-un colț, în spatele unor balo
turi, o umbră se profila pe pe
rete. Totuși, gestionara a reușit 
să se retragă în magazin, lăsînd 
impresia că n-a observat nimic. 
După citeva minute, un lucrător 
de miliție, împreună cu cîțiva 
cetățeni intrau în magazie, unde 
nu le-a fost greu să depisteze 
fantoma. Nu era alta decît un 
parazit social pe nume Viorel 
Acatincăi, din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Curind. lucrăto
rii de miliție care s-au ocupat 
de acest caz au putut afla că 
V.A. mai avea la activul lui o 
condamnare de 3 ani și că mili
ția din localitatea lui îi mergea 
pe... urme.

Dotări 
pentru agricultură 

în ved-rea sporirii gradului 
de mecan.zare â lucrărilor agri
cole, unitățile de profil au în
ceput să primească mașinile și 
utilajele prevăzute în planul 
dotare pe acest an. Potrivit 
cestor prevederi, agricultura 
fi înzestrată cu încă 13 000 
tractoare de diferite tipuri, 
număr sporit reprezentîndu-1 
cele de 45 CP pentru lucrări 
în legumicultura, pomicultură 
și viticultură, ca șl cele de 150 
și 180 CP destinate șantierelor 
de îmbunătățiri funciare. încă 
din acest an, unitățile agricole 
vor avea la dispoziție 1 200 de 
combine pentru recoltarea ce
realelor cultivate pe terenurile 
în pantă. Va crește, de aseme
nea, cu 3 700 numărul combine
lor pentru recoltarea cerealelor 
țn zonele de șes și cu 1 200 a 
celor pentru furaje. Se asigură, 
totodată, echipamentele nece
sare recoltării florii-soarelui de 
pe întreaga suprafață cultivată, 
un număr sporit de culegătoare 
și depănușătoare de știuleți de 
porumb, precum și alte mașini, 
utilaje și instalații necesare în 
diferite sectoare de producție 
agricolă.

de 
a- 
va 
de 
un

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
discuțiile pe care le-am 
purtat cu tineri din între
prinderi ori instituții ne-au 
întărit convingerea că fe
nomenul speculei cu spa
țiul locativ este destul de 
răspindit. Tinerii cu care 
am discutat ne-au poves
tit că plătesc chirii enor
me, că locuiesc în condi
ții ilegale, fără să aibă con
tracte de închiriere sau 
subînchiriere cu deținăto
rii spațiului. (Iar atunci 
cînd au, suma înscrisă 
drept chirie este cu mult 
mai mică decît cea pe care 
o plătesc in realitate I). De 
multe ori li se pretinde 
chiria înainte pe o jumă
tate de an sau chiar un an. 
Și toți, fără nici o excep
ție. ne-au rugat să nu le 
dăm numele publicității, 
pentru motive lesne de în
țeles. Iată ce ne-a povestit, 
de pildă, o tînără croito
reasă de la întreprinderea 

> de confecții și tricotaje : 
pentru faptul că doarme 
intr-un pat cu o prietenă 
și bunica acesteia, plătește 
titularului garsonierei — și 
el chiriaș la stat 1 — suma

Pămintul știe să răsplătească hărnicia
Cum pot fi obținute recolte mereu 

mai mari la hectar ? 
întreprins în acest 
întrebări la care 
răspuns în adunarea 
cooperativei agricole din 
țul Olt. Atît informarea prezentată 
de tovarășul Alexandru Dincă. pre
ședintele unității, cît și cei care au 
luat cuvîntul au arătat că există re
zerve pentru creșterea randamentului 
la fiecare cultură. în toate sectoarele 
de activitate. Afirmația se bazează pe 
faptul că in decurs de npmal cîțiva 
ani. cooperativa a reușit să-și dubleze 
producțiile. în anul trecut s-au în
registrat, în medie la hectar. 4 073 kg 
griu, 5 340 kg porumb boabe. 32 000 kg 
sfeclă de zahăr 2 800 litri lapte de 
fiecare vacă furajată etc. Valoarea 
producției globale â ajuns la peste 
35 milioane lei. Și incă un aspect : de 
la mai mult de 8 milioane lei cre
dite de la stat în 1971, cooperativa 
agricolă Văleni are acum disponibil 
în cont peste 4 milioane lei.

Aceste date comparative demon
strează evoluția ascendentă a unității, 
iar discuțiile din adunarea generală 
au arătat hotărirea cooperatorilor de 
a înălța cît mai sus ștacheta produc-' 
țiilor.

— Este bine că am obținut o pro
ducție bună de porumb — spunea 
inginerul Florea Neagoe. șeful fer
mei nr. 1 de cîmp. Ea se datorește 
lucrărilor de bună calitate efectuate 
de aproape toți cooperatorii, 
totodată, să nu uităm

500 lei pe lună. Dacă nede
gindlm La faptul că chiria 
ce se plătește pentru în
treaga garsonieră este de 
aproximativ 75 lei pe lună, 
e lesne de observat cu ce 
ciștig se alege chiriașul tu
telar al garsonierei. Sau 
un alt caz : cinci tinere

Ce trebuie 
scop ? Iată 

s-a căutat 
generală a 

Văleni, jude-

Dar,
că sînt dife-

în

rențe însemnate de recoltă între fer
me și chiar între echipele din ca
drul acestora. Echipele conduse de 
Ion Ureche. Stana Ivănuș. Ilie Ni- 
cula și alții au obținut peste 8 000 kg 
porumb boabe la hectar. Aceasta 
dovedește că pămintul produce foarțe 
mult cind este lucrat gospodărește.

Depășirea sarcinilor de plan pe 
anul trecut a permis cooperatorilor

La cooperativa agricolă 
din Văleni, județul Olt

din Văleni să vîndă suplimentar sta
tului peste 1 000 tone grîu, 600 tone 
porumb, precum și alte produse ve
getale și animale. Planul pe 1976 a 
fost realizat și depășit la toți indi
catorii. Adunarea generală a hotărît 
să se înscrie în planul pe 1977 cifre 
și mai mobilizatoare. Astfel, se vor 
realiza. în medie la hectar. 4 500 kg 
grîu. 5 600 kg porumb, 2 200 kg floa- 
rea-soarelui. 30 000 kg sfeclă de za
hăr. Mulți cooperatori — printre care 
Petre Vladu. Gheorghe Sandu. Con
stantin Luca. Marin Nițu, șeful fer
mei nr. 4 din cîmp. și alții — au ară
tat că cifrele din plan sînt pe deplin 
realizabile. Solul din cîmpia Boia- 
nului deși fără a fi irigat, poate pro
duce, așa cum au dovedit-o rezulta
tele din ultimii ani. chiar 5 000—6 000

kg grîu și un vagon de porumb 
boabe la hectar.' Totul este să fie mai 
bine organizată munca, să fie folosite 
gospodărește mijloacele mecanice, să 
se respecte întocmai tehnologiile de 
cultură. Adunarea generală a luat 
atitudine față de acel cooperatori 
care n-au efectuat 
punzător de prașile și 
le-au aplicat atunci 
mare nevoie de ele. 
s-a criticat faptul că 
turi. cum ar ti sfecla de zahăr și tu
tunul, producțiile nu au fost la ni
velul posibilităților, că nu a existat 
o suficientă preocupare din partea 
șefilor de fermă și a consiliului de 
conducere pentru executarea 1a 
timp și de bună calitate a lucrărilor 
la aceste plante. în cuvîntul său, 
șeful secției de mecanizare. Florea 
Dinu, a insistat pe necesitatea elibe
rării terenului pentru efectuarea ară
turilor. El a propus să se taie cu
loare de 100—150 m. astfel incit trac
toarele să poată ara printre grăme
zile de coceni. în ceea ce privește 
pe mecanizatori, șeful secției s-a an
gajat să lucreze zi și .noapte pentru 
a încheia arăturile pe toate cele 800 
hectare rămase. ,

Adunarea generală a aprobat pla
nul de măsuri ce trebuie aplicate 
pentru ca planul de producție din 
acest an să fie nu numai îndeplinit, 
dar și depășit.

acei 
numărul cores- 

mai ales nu 
cînd era mai 
De asemenea, 
la unele cul-

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii'*

această prLduce lipsă 
vință.

în urmă 
ani, ziarul __________ .__
același fenomen. între 
timp, a fost adoptată o 
lege care reglementează 
foarte precis relațiile din
tre chiriași și proprietari

exact treicu
nostru semnala 

fenomen.

nenumăra pe degete. Să 
oprim totuși asupra a două 
cazuri aflate spre soluțio
nare pe rolul instanțelor 
de judecată. într-un prim 
caz. Ion Păiuș, pensionar, a 
Încasat — după cum arată 
rechizitoriul procuraturii — 
de la cei patru chiriași ai

„...Se caută chiriaș bănos"
locuiesc într-o cameră dln- 
tr-un apartament proprie
tate personală ’din Drumul 
Taberei. Proprietarul ram
bursează creditul obținut 
de la stat în rate lunare 
cu puțin peste 300 lei, iar 
de la chiriașe încasează cite 
300 lei de fiecare. Adică 
1500 iei pe lună 1 Bineîn
țeles. nu a încheiat nici un 
contract, nu le-a făcut nici 
viză de flotant și nici mă
car la întreținerea de la 
bloc nu le-a declarat. 
Exemplele ar putea conti
nua. pentru că. din nefe
ricire, nu de exemple se

(la care ne-am referit mai 
sus), menită tocmai să com
bată specula de locuințe. 
Din păcate, preocupările 
pentru aplicarea in practi
că a acelor prevederi ale 
legii care incriminează spe
cula nu sînt nici constante 
și nici Ia înălțimea dorită. 
Numai așa se explică de 
ce, deși in fapt, așa după 
cum s-a văzut, sînt foarte 
multi cei ce sfidează pre
vederile clare ale legii, in 
fața justiției ajung atît de 
puțini. încît într-un an de 
zile, intr-un mare oraș 
cum e Bucureștiul, ii poți

săi, într-o perioadă de 
circa un an și jumătate, cu 
peste 13 000 lei mai mult 
decît permite legea. Proce
deul ? în contract trecea o 
sumă (și aceea ilegală 1). 
iar in realitate pretindea și 
primea de două ori mai 
mult. Spre exemplu. în 
contract a trecut 150 lei 
pretinzînd că e cameră mo
bilată, în realitate primea 
300 lei. iar chiria legală era 
de... 26 lei pe lună 1 Din- 
tr-un alt rechizitoriu aflăm 
că Ion Traian Panattescu, 
coproprietarul imobilului 
din strada Echinocțiului, nr.

45. a încasat de la cei 7 chi
riași ai săi. în perioada iu
lie 1973—aprilie 1976, peste 
42 000 lei mai mult decît ar 
fi fost legal 1 Cu nici unul 
din ei n-a încheiat contract 
de închiriere.

Față in față cu asemenea 
practici, se cuvine să ce
rem organelor însărcinate 
cu aplicarea și suprave
gherea respectării legii la 
care ne referim mai multă 
fermitate și operativitate ; 
este necesar să se depună 
o activitate mai susținută 
pentru cunoașterea situa
ției reale din domeniul 
spațiului locativ. Și. bine
înțeles, să se ia măsurile 
prevăzute de lege. în ace
lași timp, fiecare dintre 
noi trebuie să contribuie la 
respectarea legii, să ia ati
tudine fermă și să acțio
neze concret împotriva fe
nomenelor de speculare a 
spațiului locativ. Numai o 
acțiune decisă și conjugată 
a organelor în drept și a 
cetățenilor va impune spi
ritul echității în domeniul 
închirierii și subînchirierii 
spațiului locativ, domeniu 
care vizează probleme u- 
mane atît de complexe.

în cadrul amplului 
dialog cultutal-artistic, 
prilejuit de Festiva
lul național „Cintarea 
României", între artiș
tii profesioniști și cei 
amatori a avut loc de 
curind, la Uniunea 
compozitorilor, o vi
brantă întilnire cu flu- 
ierașii din comuna 
Paltin, județul Vran
cea, formație înfiin
țată acum mai bine de 
16 ani, și condusă 
pînă în prezent de 
compozitorul D. D. 
Stancu. .

Pătrunzînd cu emo
ție și pioșenie in 
casa marelui George 
Enescu, ciobanii din 
Paltin și-au adus 
cu demnitate ofranda 
muzicală, păstrînd ne
alterată acea eterofo- 
nie atît de dragă ilus
trului muzician, cuce
rind ropotele nesfirși- 
telor aplauze ale 
multora dintre muzi
cienii contemporani de 
prestigiu prezenți la 
această întilnire.

Cei 45 de fluierași, 
buciumași și cavaliști 
au făcut o adevărată 
demonstrație de vir
tuozitate, dezvăluind 
frumusețea și valen
țele folclorului vrîn- 
cean, deopotrivă în- 
cîntînd melodiile lungi 
(șiriagul. doina și ba
lada), ca și dansurile 
vioaie (horele și sir- 
bele vrincenești, „de 
doi", „de tare" și bă
tutele), toate caracte
rizate printr-o uimi
toare precizie ritmică, 
degajînd nu numai

forță, dar și rigurozi
tate artistică.

In suitele de doine 
și jocuri vrincene 
„Dragă-mi este Vran
cea mea", ca și in 
melodiile „Oița" și 
„Hora păltinenilor", 
(rații Simion și Ionică 
Darie, Șerban Coroi și 
nepotul său Constantin 
Coroi, Stan Stănică și 
Stânei Lăbunț (primul 
de 76 ani, iar ultimul 
de 16 ani, mezinul 
formației), Mihai Gir- 
baciu, solistul și 
organizatorul forma
ției, Toma Deaconu, 
Toader Popa și toți 
ceilalți componenți ai 
echipei au împărtă
șit spontan bucuria 
cu care oficiază la a- 
ceste instrumente 
strămoșești, sincera 
lor dăruire, atunci 
cind „fac ei înșiși 
muzica".

Alături de 
buciume și 
componenții 
blului din Paltin mai 
utilizează în cîntare 
— făcind și mai au
tentică interpretarea 
arhaică păstorească — 
toaca, buhaiul, clopo
țeii și tălăngile. Un 
grup vocal, alcătuit 
din 8 fete, avînd ca 
solistă pe învățătoa
rea Maria Dascălu, a 
interpretat cu multă 
suplețe cîntecul „Pri
măvara cind dă frun
za", în acompania
mentul instrumental 
„murmurat" al bărba
ților.

Strîngînd laolaltă pe 
acești fervenți iubi-

fluiere, 
cavale, 
ansam-

tori și păstrători de 
comori muzicale popu
lare, compozitorul 
și-a propus și a reu
șit cu deplinătate se
lecționarea unui re
pertoriu specific me
leagurilor Vrancei. 
S-a ajuns, de aseme
nea, la realizarea u- 
nor tehnici indivi
duale care permit a- 
bordarea în cadrul 
ansamblului a unei 
interpretări artistice 
deosebite bazate pe 
utilizarea unor siste
me de suprapunere a 
melodiilor care să nu 
creeze discrepanțe în 
autenticitatea proprie 
acestor melodii. De 
asemenea, în decursul 
programului prezen
tat s-a remarcat fo
losirea și însușirea u- 
nor dificile procedee 
de execuție, rod al 
unor eforturi meri
torii atît ale dirijoru
lui formației, cit și 
ale interpreților.

Întîlnirea cu fluiera
și! din Paltin, care au 
venit la Uniunea com
pozitorilor însoțiți de 
inimosul lor animator 
Ionașc Nichitoiu, pri
marul comunei, se în-' 
scrie ca o manifesta
re artistică plină de 
învățăminte, un dialog 
„viu" și fructuos între 
artiștii amatori și pro
fesioniști, armonios 
integrată în progra
mul prestigiosului Fes
tival național „Cîn- 
tarea României".

Cow-boy-ul 
din Stîlpu

Emil Budtcă, din comuna Stîlpu 
(Buzău), deși nu avea cal, cizme 
cu tocuri inalte și nici pinteni, 
se simțea un adevărat cow-boy. 
intr-o seară, dorind să-și impre
sioneze nevasta, a coborit din 
pod cu un revolver in mină. 
„Stai că trag", a zis el. făcind 
și citeva eschibiții, mai abitir ca 
trăgătorii din Far-West. Isprava 
a făcut ocolul satului și lucră
torii miliției au venit la casa lui 
Sudică să vadă și ei un cow-boy 
in came și oase. Cu această oca
zie au constatat că arma era in 
stare de funcțiune și că E.B. o 
păstra in casă, nelegal, de vreo 
24 de ani. A fost trimis in fața 
justiției.

Degeaba 
a schimbat
ruta

Constantin 
RASVAN

în august 1976, Constantin Mo- 
canu, conducătorul tractorului 
41—BV—4039, a fost surprins de 
postul de miliție din Hălchiu 
tocmai cînd făcea navete clan
destine de la Codlea la Hălchiu. 
Comisia de judecată și condu
cerea întreprinderii (de transpor
turi și construcții forestiere 
Brașov) i-au dat un sever aver
tisment, l-au obligat să plăteas
că costul transporturilor clan
destine și l-au retrogradat pen
tru două luni. Cu toate acestea, 
C.M. nu a tras învățăminte. Ce 
s-a gîndit el ? „Nu mă mal duc 
spre Codlea că-mi taie miliția 
drumul. Schimb ruta". Așa că 
C.M. a încărcat o remorcă cu 
lemne și s-a îndreptat noaptea 
spre... Buzău. Dar, ghinion. C.M. 
iarăși s-a întilnit cu patrula.

<

Excursii la sfîrșit de
informați, 

la sfîrșitui

I

După cum am fost 
O.J.T. Arad organizează 
fiecărei săptămini diferite excursii. 
Sute de turiști Vor putea vizita ast
fel stațiunile Moneasa, Herculane, 
Felix, Buziaș, Geoagiu, Muntele 
Semenic, Peștera Scărișoara, 
valea Leșului, Cetățile Ponoru
lui in Munții Apuseni, 
tea participa la turul 
Transilvaniei.

Numeroase excursii 
nizate și la diferite 
folclorice, culturale . ............
cum sînt Tîrgul de Fete de pe Mun
tele Găina, Nedeea de Ia Tăcășele, 
sărbătoarea liliacului din județul 
Mehedinți ori meciurile echipei 
U.T.A. sau ale echipei naționale 
de fotbal. în perioada mai-septem- 
brie, circa 1 600 turiști vor putea 
petrece, în serii, un sejur de șase 
zile pe litoral.

în vacanțele de primăvară și

sâptdmînâ
de elevi au asigurate

sau vor pu- 
Banatului și
vor fi orga- 

manifestări 
și sportive,

vară 3 000 
condiții de petrecere in tabere și 
în diferite excursii, au prilejul de 
a vizita locuri legate de aniversa
rea centenarului independenței 
României, realizări ale construcției 
socialismului în țara noastră. Tot
odată. se vor organiza excursii in 
nordul Moldovei, in diferite sta
țiuni și cabane montane din țară.

Peste 1 000 de țărani cooperatori 
din județul Arad vor avea prilejul 
să participe prin O.J.T. la excursii 
cu caracter de schimb de expe
riență pentru vizitarea unor unități 
agricole cooperatiste din țară, care 
au obținut succese deosebite în ac
tivitatea lor. In sfîrșit. în acest an 
unui număr de 15 000 de oameni ai 
muncii arădeni O.J.T. le asigură 
condiții pentru petrecerea conce
diului de odihnă în stațiunile de 
munte și de pe litoralul Mării Ne
gre. (Constantin Simion).

Orologiu 
muzical

I
E dimineață. Prin viata cen

trală a orașului Gura Humoru
lui trecătorii se îndreaptă gră
biți spre treburile lor. Deodată, 
din difuzoarele care străjuie 
zona, se aude răsunet de bucium, 
urmat de glas duios de vioară 
interpretlnd un scurt fragment 
din vestita baladă a lui Ciprian 
Porumbescu. Apoi orologiul mu
zical bate ora exactă, si tot așa, 
din ceas in ceas, fără oprire. 
Cinste edililor orașului din zona 
frumuseților bucovinene.

Rubricd realizata de
Gheorghe GRAURE 
cu 6pri|inul corespondenților 
„Scinteil" J
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Adunare cetățenească pentru desemnarea candidatului 
Frontului Unității Socialiste in vederea alegerii 

unui deputat in Marea Adunare Națională
La Casa de cultură din Giurgiu a 

avut loc, miercuri după-amiază, adu
narea cetățenească pentru depunerea 
candidaturii în vederea alegerilor 
parțiale care vor avea loc în circum
scripția electorală nr. 1 Giurgiu, ju
dețul Ilfov, a Marii Adunări Națio
nale. Au luat parte reprezentanți ai 
oamenilor muncii din circumscripție.

în cadrul adunării, din însărcinarea 
Consiliului Național al F.U.S., tova
rășul Haralambie Alexa, secretar al 
comitetului județean de partid, se
cretarul Consiliului județean Ilfov al

vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost noros tn 
cursul dimineții și a devenit treptat 
variabil în cea mai mare parte a țării. 
Au căzut ploi slabe, locale, în Mara
mureș, Crișana, nordul Banatului, cen
trul olteniei și nordul Munteniei, iar 
în zona de munte Izolat a nins. In ju
dețul Buzău, izolat s-a produs polei. 
Vîntul a prezentat intensificări tem
porare în vestul țării, In Moldova și 
pe litoral pină la 50 km/oră. iar In 
zona de murite pînă ia 125 km/orâ. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 4 grade la Joseni ș! 12 gra
de la Răuți. Timișoara șl Oravița. In 
jumătatea de sud a Moldovei și izo
lat în Bărăgan șl Dobrogea, precum și 
in Oltenia s-a produs ceață în cursul 
dimineții, tn București : Vremea a 
continuat să se încălzească, cerul a 
fost mal mult noros in cursul dimine
ții, apoi a devenit variabil, Vlntul a

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

In „Cupa cupelor" la baschet 
O frumoasă victorie a echipei Steaua

în grupa A din sferturile de fi
nală a „Cupei cupelor", echipa bucu- 
reșteană Steaua se află alături de 
trei formații bine cunoscute în bas
chetul european — Forst Cantu (Ita
lia), Villeurbanne (Franța) și Ju- 
ventud Badalona (Spania). Sistemul 
de joc în grupe este acela de „fie
care cu fiecare" tur-retur, primele 
două clasate din grupă calificîndu-se 
In semifinalele competiției.

Ieri, Steaua a jucat contra celei 
mai puternice adversare din această 
grupă A, echipa Forst Cantu. Pu
blicului din sala Floreasca și tele
spectatorilor li s-a dat satisfacția de 
a vedea formația bucureșteană cuce
rind două puncte în fața cvintetului 
Italian, compus din atîția jucători cu 
renume.

Echipa noastră a început bine par
tida de ieri și a jucat foarte eficient 
pînă la pauză (50—38). La această 
diferență de puncte o contribuție 
aparte au avut-o jucătorii Cernat și 
Oczelak. După pauză, calitățile fizice 
și experiența italienilor au început

ÎN
• Meciurile disputate aseară în 

campionatul republican de hochei pe 
gheață s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Steaua — Dinamo 4—2 
(1—9, 1—1, 2—1); Sport Club Miercu
rea Ciuc — Dunărea Galați 4—0 
(1—0, 1—0, 2—0).
• într-un meci internațional ami

cal de fotbal, disputat In nocturnă la 
Alger, selecționatele Algeriei și Bul
gariei au terminat la egalitate : 1—1 
(0-0).
• Campionatele mondiale de bob 

se vor desfășura anul acesta în cu
noscuta stațiune elvețiană St. Moritz, 
în zilele de 29 și 30 ianuarie se vor 
disputa întrecerile pentru boburile 
de două persoane, iar în zilele de 5 
și 6 februarie este programat con
cursul rezervat boburilor de patru 
persoane. La actuala ediție a cam
pionatelor și-au anunțat participarea 
sportivi din 15 țări : Austria, Anglia, 
Australia. Belgia, Canada, Cehoslo
vacia, Franța, R.D. Germană, R.F.

(Urmare din pag. I)
mari, instalate pe plat
formele de exploatare, 
se defectau datorită e- 
fectelor secundare. Ini
țial, transformatoarele pen
tru Porțile de Fier tre
buiau aduse din im
port. Nu existau con
diții de încercare a pro
totipului în întreprinde
re, dar nici la hidro
centrala care nu intra
se în funcțiune. La pri
ma încercare a primului 
transformator s-a produs o 
străpungere. Chemați la 
fața locului, specialiștii au 
Înțeles că remedierea pre
tinde noi calcule și probe 
în uzină. La o săptămină 
după intoarcerea transfor
matorului la Craiova, cauza 
a fost depistată : se încăl
zea o piesă, greșeală de 
concepție. A fost adus și 
cel de-al doilea transfor
mator. pentru a se preîntîm- 
pina defecțiunile și solu
ția s-a aflat în scurtă vre
me. Cu transportul și mon
tajul s-au cheltuit suplimen
tar circa două milioane 
lei, dar s-a învățat un 
lucru aplicat apoi la în
treaga fabricație. Calculul 
final : două milioane chel
tuieli suplimentare, mai 
puțin de zece la sută din 
totalul economiilor realiza
te prin fabricarea în țară 
a transformatorului. Au 
trecut șapte ani și trans
formatoarele de la Porțile 

F.U.S., a propus drept candidat al 
Frontului Unității Socialiste pentru 
această circumscripție pe tovarășa 
Elena Nae, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., președin
tele Comitetului sindicatelor din in
dustria ușoară. Participanții la adu
nare au susținut candidatura și s-au 
angajat ca, împreună cu toți locui
torii din circumscripție, să-și îndepli
nească în mod exemplar sarci
nile și angajamentele asumate pentru 
acest ăn.

(Agerpres)

suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
ÎS și 16 ianuarie. In țară : Deși tempe
ratura aerului va înregistra o ușoară 
scădere, vremea se va menține relativ 
caldă. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații mai ales sub formă 
de ploaie și lapoviță. mai frecvent în 
vestul țării. Vînt moderat, cu intensi
ficări trecătoare pină la viteze de 40— 
60 km/oră în vestul țării șl peste 70 
km/oră în zona de munte. Ceață locală. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și 5 grade, mal coborite 
în estul Transilvaniei, iar cele maxime 
între minus 2 și 8 grade. In București s 
Vreme relativ caldă, cerul va fi noros. 
burniță șl ploaie slabă, vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura ușor variabilă.
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CÎTEVA RÎNDURI

de Fler funcționează ire
proșabil. Iar despre reușita 
hidrocentralei. inutil să 
mai vorbim : nu multe din 
Europa se comportă atît 
de bine.

M-am reîntors la Paul 
Dinu, care nu este numai 
colaboratorul inginerului 
proiectant, cl șl coautor la 
numeroase și ingenioase 
dispozitive, la rezolvarea

trială a țării : 10 MVA în 
1956, funcționează și azi la 
Tirnăveni. bobinat de la 
prima fa ultima spiră de 
mine. Mi se părea pe a- 
tunci o mare realizare. Dar 
a sosit alt moment, în 
1958, cînd am realizat pri
mul transformator de 40 
MVA. apoi primele trans
formatoare cu bobinaj de 
aluminiu. Cel de la Brazi

„Noi lucrăm cu inima4* *

să-și spună cuvîntul, ei reducînd 
treptat diferența de scoc. Cu toate că 
Dalia Fiori și Marzoratti fuseseră 
eliminați pentru cinci greșeli per
sonale, Forst Cantu a egalat, pen
tru prima oară, aproape de finalul 
meciului (79—79) prin Recalcati, că
pitanul și totodată cel mai bun jucă
tor al italienilor. Imediat, Cernat a 
marcat alte două puncte. însă Recal
cati a ripostat prompt, egalînd iarăși 
situația : 81—81. Au mai urmat două 
momente* de echilibru pe tabela de 
marcaj în acest palpitant sfîrșit de 
meci : 83—83 și 85—85. Totuși, echi
pa română, mai hotărltă decit în 
alte meciuri internaționale, nu s-a 
lăsat intimidată, a trecut peste cli
pele de dificultate și a înscris din 
aruncările libere ale lui Cernat și 
Oczelak punctele victoriei : 88—85.

Miercurea viitoare, tot în sala Flo
reasca, Steaua—Juventud. (Ieri, spa
niolii au întrecut cu 100—83 pe Vi
lleurbanne).

V. M.

Germania, Italia, România, Spania, 
Suedia, S.U.A. și Elveția.

• Turneul internațional de șah de 
la Belgrad a continuat cu runda a 
patra, în care, maestrul român Vic
tor Ciocîltea a remizat cu iugoslavul 
Mesici. în clasament conduce Maria- 
novici (Iugoslavia), cu 2,5 puncte (1), 
urmat de Jansa (Cehoslovacia), Trin- 
gov (Bulgaria) și Sahovici (Iugosla
via) — cite 2,5 puncte, Victor Ciocîl
tea (România), Simici (Iugoslavia) 
și Pîdevski (Bulgaria) — cite 2 
puncte etc.
• în cadrul turneului internațio

nal feminin de tenis de la Holly
wood (Florida), românca Virginia 
Ruzici a pierdut în trei seturi (6—2, 
1—6, 5—7), partida susținută în com
pania cunoscutei campioane austra
liene Margaret Court.

• în mai multe orașe din R.D. 
Germană a început tradiționala com
petiție internațională masculină de 
handbal „Cupa Mării Baltice". Pri

problemelor complexe, la 
finisarea uriașelor transfor
matoare.

„Mare importanță are în
crederea în omul de lingă 
tine I — spune Dinu. Cind 
faci anumite produse, știi 
că te vei lovi cu capul de 
prag. Un transformator de 
trei sute de tone, cu a- 
proape o sută de kilome
tri de conductori de bobi
naj. cu o putere de 400 
MVA. nu poate fi realizat 
de un singur om. Specia
liștii au încredere in cei ce 
execută, tot așa cum și noi 
sîntem apropiați de cei 
care concep. Momentele 
principale din viața mea 
sînt, în fond, momentele- 
cheie din evoluția indus-

funcționează ireproșabil de 
aproape douăzeci de ani. 
In 1964. realizăm primul 200 
MVA, Ia Craiova, apoi 
transformatoarele de 190. 
de 250 pentru Porțile de 
Fier. Rovinari, Brăila. în 
1970 apare echipamentul 
de 400 MVA, instalat la 
termocentrala București- 
Sud. Apoi transformatoa- 
rele-bloc de 400 MVA. unu) 
la Rovinari. Definitivarea 
soluțiilor s-a făcut și cu 
sprijinul meu. Bobinaj în
trețesut. bobinaj complicat, 
care funcționează la ten
siuni foarte mari".

Intrăm in amănunte. 
Paul Dinu vede geometria 
adecvată a bobinajului. e- 
lementele constitutive ale

Cronica zilei
Directorul general al Ministerului 

Afacerilor Externe al statului Israel, 
prof. Shlomo Avineri, a efectuat o 
vizită oficială în România, în perioa
da 5—12 ianuarie 1977, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe.

în cursul vizitei, oaspetele a fost 
primit de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și de tovarășul George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
în cadrul convorbirilor, s-a procedat 
la un schirpb de păreri asupra unor 
probleme internaționale, îndeosebi în 
ceea ce privește • situația actuală din 
Orientul Mijlociu, și a fost trecut în- 
revistă stadiul relațiilor dintre cele 
două țări în diferite domenii de ac
tivitate.

La întîlniri și convorbiri a luat 
parte Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. A fost 
prezent Shamay Cahana, ambasado-, 
rul statului Israel la București. Con
vorbirile s-au desfășurat într-o at
mosferă sinceră, cordială și de res
pect reciproc.

în cursul șederii sale1 în România, 
prof. Shlomo Avineri a efectuat o 
vizită la Universitatea București, a 
participat la o intilnire cu specialiști 
români în domeniul dreptului inter
național și relațiilor internaționale la 
A.D.I.R.I. și a vizitat obiective so- 
cial-culturale și istorice din Bucu
rești și din județele Brașov și Sibiu.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Jorge Sal
vador Lara, ca răspuns la telegrama 
de felicitare adresată cu ocazia nu
mirii sale în funcția de ministru al 
relațiilor externe al Republicii Ecua
dor.

ACTUALITATEA LA HANDBAL
• România-Tunlsia

29-11
Aseară Ia Tarnov (Polonia), în ca

drul grupei B a campionatului mon
dial universitar masculin de handbal, 
echipa României a întrecut cu sco
rul de 29—11 (15—3) formația Tuni
siei. Astăzi, handbaliștii români în- 
tîlnesc echipa Belgiei.

• Echipele feminine 
din nou în întrecere
Campionatul național feminin de 

handbal continuă vineri, sîmbătă și 
duminică în Sala sporturilor din Plo
iești cu desfășurarea jocurilor din tu
rul doi. Cu acest prilej, vor fi pro
gramate întîlnirile etapelor a 18-a, 
a 19-a și a 20-a. Din programul zilei 
de vineri se detașează meciurile : 
I.E.F.S. — Confecția, Mureșul Tg. 
Mureș — Universitatea București și 
Rapid — Constructorul Timișoara. în 
clasament pe primul loc se află Uni
versitatea Timișoara (28 de puncte).

mele partide preliminare s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — R.D. Germană (II) 32—22 
(17—12), R.F. Germania — Suedia 
19—17 (9—5), R.D. Germană (I) — 
Norvegia 24—15 (12—5), Polonia — 
Danemarca 26—25 (17—11).

• A început cel de-al 7-lea turneu 
Internațional de box de la Leningrad, 
la care participă pugiliști din' Româ
nia, Cehoslovacia, Finlanda și 
U.R.S.S. în prima gală, la categoria 
cocoș, pugilistul sovietic Igor Mihai
lov i-a învins la puncte pe cehoslo
vacul Miroslav Vîrba, iar Lev Ke
vorkian (U.R.S.S.) a dispus la puncte 
de finlandezul Relno Pelikainen.

PRONOEXPRES
Tragerea din 12 ianuarie 1977

Extragerea I : 22 37 20 36 3 42
Extragerea a II-a : 45 2 27 43 18 

transformatorului. face 
modele și totul trece prin 
miinile lui. în întreprin
dere a ajuns să se spună 
că humele lui Paul Dinu 
e „sinonim cu înalta ca
litate", că „nu se mai 
discută unde a pus el 
mina". Jumătate de via
ță, acesta și-a petre
cut-o in același atelier și 
nu s-a plictisit niciodată 
de meserie, fascinat mereu 
de lucrurile noi. nevoind să 
„lipsească de la nici o nou
tate". spre a nu se simți 
„depășit". Vorbește despre 
„dorința de a ști", despre 
„curiozitatea înnăscută", 
despre „progresele extraor
dinare" de care nu se mai 
miră, cum se mira altăda
tă. „Cei de azi întreabă, au 
pe cine întreba, noi nu a- 
veam". Convingerea, viziu
nea despre muncă sînt to
nice și iau la Paul Dinu as
pectul unei profesiuni de 
credință : „Nu-mi fac de- 
cît datoria. Știu că trebuie 
să muncesc, sâ dovedesc 
celor care mă apreciază și 
celor ce nu mă cunosc că 
muncesc din dragoste. 
Niciodată n-am fost viclean 
în profesie. E o mindrle să 
participi la realizarea unui 
aparataj modern de mare 
complexitate".

Chiar și în acest dialog 
specialistul și muncitorul 
se definesc unul prin altul 
și se completează armonios, 
prezentindu-ne „uzina vie" 
în evoluția ei spectaculară.

IA ÎNTREPRINDEREA 
MECANICA SIBIU

ACTIVITATE RITMICĂ, 
EFICIENTĂ

în primele zile ale noului an, 
colectivul întreprinderii mecanice 
din Sibiu a consemnat un prim și 
important succes în realizarea sar
cinii ce-i revine de a asigura în 
actualul cincinal întregul necesar 
de utilaje speciale de prelucrare a 
maselor plastice și alte utilaje 
pehtru industria chimică. La ora 
cînd apar aceste rînduri, pe adresa 
întreprinderilor de prelucrare a 
maselor plastice din. Iași și Foc
șani a și fost livrat un întreg lot 
de linii tehnologice pentru profile 
din PVC dur, produs deosebit de 
solicitat în industria constructoare 
de mașini, industria construcțiilor 
ș.a., întrucît asigură importante 
economii de metal, lemn și altele, 
și. implicit, creșterea eficientei eco
nomice.

o

La munte, în sezonul alb
Oficiile județene de turism și în

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

Excursii se organizează în Valea 
Prahovei, Valea Oltului. Maramu
reș, Semenic, nordul Moldovei și 
în alte zone turistice pe diferite 
durate. Deplasările se fac cu auto
carul sau trenul.

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

In platoul Bucegllor, la cota 1 500 Foto : Gh. Vințilă

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Invenții și patente ro
mânești celebre.

16,30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17,20 Din viața plantelor și animalelor.
17,50 Cabinet de perfecționare profesio

nală.
18,15 Contrapunct.

fUrmare din pag. I) 
mice, Legea pentru adoptarea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1977 sta
bilește pentru ministere, centrale, 
întreprinderi și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului Bucu
rești SARCINA DE A ACȚIONA 
PENTRU REALIZAREA LA TER
MENELE FJXATE A MĂSURILOR 
DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂ
ȚII MUNCII PLANIFICATE ȘI DE 
A ELABORA PROGRAME CON
CRETE DE MASURI CARE SĂ 
DUCĂ LA MAJORAREA SUPLI
MENTARĂ A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII ÎN CEL DE-AL DOILEA 
AN AL CINCINALULUI.

Pentru înfăptuirea unor asemenea 
mobilizatoare obiective ale planului 
pe acest an, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a stabilit un 
șir de măsuri in vederea desfășură
rii unei acțiuni organizate — înce- 
pînd de la ministere și pînă la fie
care unitate economico-socială — 
pentru identificarea și valorificarea 
operativă, pe bază de programe 
concrete de măsuri, a noi posibili
tăți de creștere suplimentară a pro
ductivității muncii atît în acest an, 
cit și în perspectivă. întreagă a- 
ceastă acțiune, la care vor participa 
activiști de partid și de stat, repre- a 
zentanți ai diferitelor organe locale, 
ai institutelor de învățămînt și cer
cetare, specialiști din ministere,
centrale și organe de sinteză, se va 
desfășura sub directa conducere
a comitetelor județene de partid și 
va fi coordonată în mod unitar la 
nivelul economiei naționale. Majora
rea suplimentară a productivității 
muncii va reprezenta un angaja
ment ferm al colectivelor din între
prinderi, centrale și ministere și se 
va raporta ca depășire a planului a- 
probat pe 1977.

Cu hotărire și spirit gospodăresc 
trebuie să se acționeze în INDUS
TRIE, în vederea stabilirii de mă
suri tehnice și organizatorice con
crete, eficiente, pentru majorarea 
suplimentară a productivității mun
cii în acest an cu 2—3 procente, res
pectiv, de ia 9,2 la sută, cit prevede 
planul, la 11—12 la sută. Cum poate 
fi atins acest obiectiv ?

După cum a stabilit conducerea 
partidului, o direcție importantă de 
acțiune în acest sens vizează reali
zarea înainte de termen a prevede

Prin avansul cîștigat datorită 
bunei pregătiri a producției anului 
1977, întreprinderea sibiană face 
acum ultimele pregătiri pentru li

Cura balneară este asigurată 
și în timpul iernii. Cazarea o ofe
ră hotelurile cu bază de tra
tament „Sovata", „Roman", „Her
cules" și Cerna" din Hercula- 
ne, „Tușnad" și „Ciucaș" din Tuș- 
nad și „Parc" din Buziaș, avînd ta
rife reduse cu 40—50 la sută. în 
această perioadă, tarifele sînt redu
se atît în stațiunile amintite, cit și 
la Felix, Căciulata, Covasna, Vatra 
Dornei, Slănic-Moldova și Sîngeorz. 
Posesorii biletelor obținute prin ofi
ciile județene de turism și între
prinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București beneficiază 
de o reducere de 50 la sută la 
transportul pe C.F.R.

18,45 Ateneu popular.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 La ordinea zilei tn economie.
20,10 Ora tineretului.
21,00 Teatru filmat : „Don Juan" de 

Moliăr»— producție a studiourilor 
franceze-. .

12.30 Revistă literar-artlstieă TV. 
23,00 Telejurnal.

PROGRAMUL H
20,00 Concertul orchestrei simfonice ■ 

Radioteleviziunll. Dirijor : Paul 
Popescu. Solist : Daniel Podlovskl. 

'22,10 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea.

rilor planului de Introducere a pro
gresului tehnic — acordîndu-se o 
atenție deosebită mecanizării și au
tomatizării proceselor de producție, 
Introducerii tehnologiilor noi și re- 
proiectării celor existente, elaborării 
de noi măsuri privind modernizarea 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
— pe această cale urmind să se asi
gure 70—80 la sută din majorarea 
suplimentară a productivității mun
cii. Alte măsuri, de mare eficientă 
practică, se referă la reducerea în
semnată a volumului de muncă 
manuală la operațiunile privind 
manipularea, depozitarea materiilor 
prime și materialelor, precum și la 

Creșterea suplimentară 
a productivității muncii
transportul intern, îndeosebi prin ex
tinderea sistemelor de paletizare și 
pachetizare, utilizarea mai bună a 
mijloacelor de transport uzinal; per
fecționarea organizării producției — 
un accent deosebjt punîndu-se pe or
ganizarea rațională a fluxurilor de 
fabricație, urmărindu-se extinderea 
lucrului la mai multe mașini, a ti
pizării. unificării și standardizării 
pieselor, subansamblelor și tehnolo
giilor ; organizarea superioară a 
locurilor de muncă, întărirea ordinii 
și disciplinei, creșterea calificării, 
diminuarea pierderilor de timp de
terminate de Întreruperea procese
lor de fabricație asigurindu-se ast
fel indicele planificat de utilizare a 
capacităților de producție ; reduce
rea personalului neproductiv și a 
numărului muncitorilor indirect pro
ductivi și redistribuirea acestora în 
activități productive ; îmbunătățirea 
normelor de muncă corespunzător 
creșterii gradului de înzestrare teh
nică.

Importante resurse nevalorificate 
de creștere suplimentară a produc
tivității muncii există și în sectorul 
de CONSTRUCȚII-MONTAJ. Cu 
fiecare an. avem de realizat un pro
gram tot mai vast de investiții. Așa 
cum a dovedit practica de pînă 
acum, creșterea susținută a produc

vrarea, pînă la sfîrșltul acestei luni, 
a primului lot de mașini de injec
tat mase plastice de 50 cmc și 
300 cmc. (Nicolae Brujan),

„ECONOMIST".'"

Industria aviatică occidentală 
in negurile concurenței

Revista britanică „THE ECONOMIST" a publicat recent un studiu 
despre tendințele de intensificare a luptei de concurență pe piața ca
pitalistă a avioanelor civile, pornind de la creșterea cererii ca urmare 
a intensificării traficului aerian de pasageri și de mărfuri.

Majoritatea cercurilor industriale 
din ramura aeronautică — scrie re
vista — estimează că ritmul mediu 
anual de creștere a traficului aerian 
de pasageri va fi de 7,5 la sută pină 
în anul 1985 și de 5,5—6,5 la sută în 
perioada 1985—1990.

în condițiile acestei conjuncturi, 
firmele producătoare de avioane se 
află în căutarea unei strategii adec
vate. în esență, companiile aeronau
tice nu au în vedere în ce privește 
avioanele cu rază lungă de acțiune 
construirea unei noi generații de a- 
parate, ținîndu-se seama de faptul că 
cea mai simplă modificare în proiec
tarea unui avion costă milioane' de 
dolari și că nu au fost încă recupe
rate fondurile investite în producția 
actualelor tipuri.

Situația este cu totul diferită pe 
piața aparatelor cu rază scurtă sau 
medie de acțiune. în cadrul acestui 
segment de piață, concurența dintre 
firmele producătoare va fi acerbă. 
Căutarea deosebită de care se bucură 
pe plan mondial aceste avioane se 
datorește nivelului mai redus al zgo
motului și volumului gazelor eva
cuate, aspect Important ținînd seama 
de faptul că unele țări au și introdus 
reglementări stricte în acest dome
niu. Un alt factor care determină 
companiile de transport aerian să 1- 
nițieze acțiuni ferme de înlocuire a 
vechilor avioane îl constituie costu
rile de exploatare mai reduse ale 
noilor tipuri de avioane cu rază me
die sau scurtă de acțiune.

în aceste condiții este de așteptat 
o intensificare puternică a concuren
tei între firmele producătoare, dor
nice de a-și tăia o parte cît mal 
mare „a leului" din viitoarele co
menzi. Or, în această luptă firmele 
americane pornesc net favorizate. în 

tivltății muncii constituie în acest 
sector o importantă cale de accele
rare a ritmului de execuție a noi
lor capacități și de ridicare a efi
cienței investițiilor. Iată de ce, potri
vit sarcinilor stabilite, in acest an, 
In sectorul de construcții-montaj 
vor fi luate măsuri pentru majo
rarea suplimentară a productivității 
muncii cu 4—5 procente, adică, de la 
11,8 la sută — cit este prevăzut în 
plan — la 16—X7 la sută.

Pentru înfăptuirea acestor sarcini, 
finind seama de acțiunile în curs de 
desfășurare privind accentuarea in
troducerii progresului tehnic în 
această ramură. îmbunătățirea solu-

țiilor constructive, precum și a or
ganizării unităților de construcții- 

. montaj, în toate unitățile se va ac
ționa pentru realizarea inainte de 
termen a prevederilor planului de 
Introducere a progresului tehnic, 

* referitoare la mecanizarea complexă 
și modernizarea dotării tehnice în 
construcții, ridicarea gradului de in
dustrializare a construcțiilor, intro
ducerea de tehnologii noi, prin utili
zarea unor materiale de construcții 
mai ușoare ; mecanizarea operațiu
nilor de încărcare-descărcare și 
transport ; utilizarea integrală a 
timpului de lucru prin mai buna 
organizare a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei în muncă ; califica
rea muncitorilor de pe șantierele de 
construcții-montaj și policalificarea a 
cel puțin 50 la sută din aceștia ; 
extinderea acordului global ș.a.

în scopul cointeresării colectivelor 
din întreprinderi in desfășurarea cu 
succes a acțiunii de majorare supli
mentară a productivității muncii, se 
vor face propuneri ca acele unități 
care vor avea rezultate bune în 
acest domeniu să fie trecute — în 
cadrul fiecărei ramuri — cu priori
tate la experimentarea săptămînil 
reduse de lucru.

Măsurile luate in cadrul acțiunii

în imagine : momente de muncă 
din întreprinderea mecanică Sibiu,

Foto : Fred Nusș

afară de companiile aeriene din 
S.U.A., producătorii americani de a- 
vioane scontează pe comenzi pen
tru alte zone geografice, cum ar fi 
Canada, Mexic, Japonia, Orientul 
Mijlociu. Se pare că și în următo
rul deceniu industria aeronautică a- 
mericană va furniza peste 90 la sută 
din producția occidentală de avioane 
civile de transport,

în schimb, producția aeronautică a 
Industriei vest-europene nu a reușit 
să depășească anumite limite, foarte 
modeste. Europa occidentală deține 
circa 25 la sută din traficul aerian al 
țărilor capitaliste, însă firmele pro
ducătoare de avioane civile din aces
te țări, avînd de înfruntat concuren
ța puternică americană, nu .au aco
perit decit 8 la sută din vînzările 
de avioane cu reacție în perioada 
1965—1975 1

într-o asemenea situație, guvernele 
vest-europene încurajează companiile 
de transport aerian să inițieze și să 
concretizeze acțiuni de cooperare 
pentru următorii 10—15 ani, pentru 
a face față concurentei tot mai zdro
bitoare de peste ocean. Rămîne însă 
de -văzut dacă, pe fundalul fenome
nelor de criză tot mai pronunțate din 
viața economică occidentală, compa
niile aeriene de transport își vor pu
tea concretiza proiectele de investiții. 
Cert este că volumul de comenzi nu 
se va apropia de cel înregistrat cu 
un deceniu în urmă, tocmai ca ur
mare a situației financiare încordate 
a majorității companiilor. Și, bine
înțeles, nu poate fi ignorat fap
tul că în spatele acestei situații com
plexe se află viitorul a peste 330 000 
salariați americani și a circa 400 000 
saiariați vest-europeni din sectorul 
civil al industriei aeronautice, în 
momentul de față sub incidența di
rectă a crizei.

stăruitoare de majorare suplimen
tară a productivității muncii se vor 
concretiza în sarcini de creștere a 
productivității muncii atît în unități 
valorice, cit șl in unități fizice ; se 
vor urmări, cu acest prilej, analiza 
și compararea nivelului productivi
tății muncii, exprimat în unități fi
zice, între întreprinderi și centrale 
cu profil similar din țară, precum 
și față de unități sau ramuri de 
producție din străinătate.

De asemenea, așa cum a stabilit 
conducerea partidului, în vederea 
generalizării celor mai reprezenta
tive metode de introducere a pro
gresului tehnic, de organizare știin
țifică a producției și a muncii, se 
vor organiza Întreprinderi model. 
Selectate dintre cele mai reprezen
tative unități, întreprinderile model 
vor fi organizate exemplar în ce 
privește modul de desfășurare a 
întregii activități pentru obținerea 
unei înalte productivități a muncii ; 
realizările lor vor fi extinse la toate 
întreprinderile cu profil similar de 
către ministere și centrale, prin or
ganizarea de schimburi de expe
riență și prin generalizarea rezulta
telor pozitive obținute de acestea în 
privința creșterii productivității 
muncii.

Sporirea tn ritm susținut a pro
ductivității muncii constituie cheia 
de boltă a creșterii eficienței econo
mice, a venitului național și. pe 
această bază, a nivelului de trai al 
poporului. Acesta este un adevăr, 
pe care întreaga muncă politi- 
co-educativă a organizațiilor de 
partid din întreprinderi trebuie să-l 
reliefeze pregnant, să-1 înrădăcineze 
în conștiința muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor, a tuturor lucrăto
rilor. întreaga societate, cu toții sîn
tem direct interesați în realizarea 
unui înalt nivel al productivității 
muncii. Să facem totul, începînd din 
primele săptămîni ale acestui ’ an, ■ să 
acționăm cu întreaga pricepere pen
tru introducerea largă a progresului 
tehnic, pentru mai buna organizare 
a muncii, pentru sporirea randamen
tului în muncă al fiecărui angajat, 
astfel ca sarcina de majorare supli
mentară a productivității muncii — 
important obiectiv patriotic — sâ sa 
înfăptuiască cu succes în fiecare în
treprindere, în fiecare ramură, mar- 
cînd, în acest fel, un progres mai ac
celerat in ansamblul dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării noastre în cel 
de-al doilea an al cincinalului.

• GALAȚI. La Teatrul dramatic 
din Galați a avut loc premiera 
spectacolului cu piesa „Tranzit" de 
Leonid Zorin ; regia este semnată 
de Nicolae Scarlat, iar scenografia 
de Gheorghe Niculescu. în rolurile 
principale : Eugen Popescu-Cosmin 
și Victoria Suchici-Codricel. „Odă 
pămlntului străbun" — s-a intitulat 
recitalul de poezie patriotică susți
nut pe scena căminului cultural din 
Pechea. județul Galați. Au partici
pat poeți gălățeni și creatori locali. 
Manifestarea a fost urmată de un 
montaj iiterar-muzical „Vitejii 
neamului" prezentat de artiști a- 
matori din comuna Valea Mărului. 
La Casa de cultură a sindicatelor 
din Galati a avut loc evocarea 
„Eroii de la Plevna în lirica lui Va- 

sile Alecsandri". • ALBA. Sub egi
da secției de propagandă a Comite
tului județean de partid Alba a fost 
editată fotoexpoziția documentară 
„Județul Alba in cincinalul revo
luției tehnico-științifice 1976—1980“ 
alcătuită din 19 planșe. A fost di
fuzat suplimentul social-politic al 
gazetei județene „Unirea" consa
crat aniversării centenarului cuce
ririi independentei de stat și îm
plinirii a 70 de ani de Ia răscoala 
din 1907. • MURES. Casa de cul
tură a studenților din Tg. Mureș 
desfășoară, in aceste zile, o serie 
de acțiuni politico-educative și cul- 
tural-artistice. înscrise în actuala 
etapă a Festivalului „Cintarea 
României". Studenții mureșeni au 
prezentat la Tg. Mureș, Sighișoara, 

Tîrnăveni, Reghin, ca și în peste 30 
de comune, recitaluri de poezie pa
triotică, spectacole folclorice și de 
teatru. Paralel, la sediul Casei de 
cultură au fost inaugurate expozi
țiile de carte și artă plasti
că „Literatura independenței" și 
„Anul 1877 văzut de poeți și 
scriitori". • SIBIU. Muzee etno
grafice in aer liber" se intitulează 
pliantul realizat de un colectiv 
condus de dr. Cornel Irimie, direc
torul Muzeului Brukenthal. și e- 
ditat de revista „Transilvania" din 
Sibiu. Alături de o hartă care cu
prinde localitățile țării unde se 
află muzee și secții etnografice și 
de artă populară sînt publicate date 
cuprinzătoare despre fiecare din cele

14 muzee etnografice cu expunere 
în aer liber. • BACĂU. La muzeul 
de științele naturii din Bacău a 
luat ființă un cabinet de docu
mentare și informare științifică, 
dispunînd de o bibliotecă cu peste 
5 000 de volume. Aici se organizea
ză cu regularitate lecții și consul
tații, dezbateri însoțite de prezen
tări de filme documentare etc. • 
BISTRIȚA-NĂSĂUD. Sub egida 
secției de propagandă a Comitetu
lui județean de partid Bistrița-Nă- 
săud a fost realizată o expoziție 
de grafice, panouri și planșe care 

prezintă perspectivele dezvoltării 
județului în actualul cincinal. în
scrisă in suita manifestărilor orga
nizate in cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României", expoziția 
a fost difuzată în județ așezămin
telor de cultură, punctelor de infor
mare și documentare din întreprin
deri, instituții și școli. Sala de ex
poziții a orașului Bistrița găzdu
iește lucrările pictorului Walter 
Schiel. Ansamblul folcloric „So- 
meșeana" al Casei orășenești de 
cultură din Năsăud a prezentat 
spectacole la Zagra șl Poienile Ză- 
grii, iar formațiile culturale de 
limbă germană din Livezile s-au 
deplasat în satul Posmuș, comuna 
Șieu. • CARAȘ-SEVERIN. în ca

drul fazei de masă a Festivalului 
național „Cintarea României", la 
căminele culturale din Carașova și 
Dalboșeț au avut loc simpozioane 
pe tema „Lupta poporului român 
pentru independență națională". 
Căminul cultural din Marga a găz
duit un spectacol Iiterar-muzical tot 
pe tema luptei pentru independență 
națională. în comuna Sacu a avut loc 
o premieră cu piesa : „Patru cus- 
cti și un flăcău" de Virgil Puicea. 
La căminul cultural din Mehadia, 
un mare număr de locuitori au 
participat la expunerea intitulată : 
„Cucerirea independenței de stat a 
României, încununare a luptei de 
veacuri a poporului nostru". • 
CLUJ. Cu ocazia apariției, la edi
tura „Dacia", a cărții „Bazele ma

tematice ale teoriei fiabilității", 
semnată de acad. Gh. Mihoc, A. 
Muja și E. Diatcu, la laboratorul 
de informatică din Cluj-Napoca a 
avut loc o masă rotundă la care 
au fost prezenți specialiști din 
acest domeniu, în aceeași zi, car
tea a fost prezentată in cadrul unei 
întîlniri mai largi cu cititorii, în 
sala de conferințe a Bibliotecii 
centrale universitare. • .VASLUI. 
„Omagiu independenței" — este ge
nericul expoziției de pictură a e- 
levilor Școlii generale nr. 3 din 
localitate, membri ai cenaclu
lui de arte plastice „Nicolae 
Tonitza", deschisă la Casa de 
cultură a sindicatelor din Birlad.

Corespondenții „Scînteli"
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Legalizarea tuturor partidelor 
și amnistia politică

— un imperativ al vieții sociale din Spania
• Comunicatul privind întîlnirea dintre primul ministru 

și delegația Comisiei opoziției democratice.
• Guvernul spaniol a prezentat Cortesurilor un proiect 

de reformă vizînd restabilirea libertăților sindicale.
MADRID 12 (Agerpres). — După întîlnirea care a avut loc, marți, 

la Madrid, intre președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez, și 
delegația Comisiei opoziției democratice, cei patru reprezentanți ai 
opoziției au dat publicității un comunicat care relevă : „Primul mi
nistru a făcut cunoscut că cele două probleme discutate, amnistierea 
deținuților politici și recunoașterea tuturor partidelor politice, consti
tuie obiectul unei analize aprofundate din partea guvernului".

După cum precizează agenția 
U.P.I., In cadrul convorbirii a fost 
examinată și problema legalizării 
Partidului Comunist din Spania, co
municatul adăugind : „această întîl- 
nlre va fi urmată de altele, în sco
pul continuării examinării celor două 
probleme, precum și a altor chestiuni 
de interes comun". Anton Canellas, 
reprezentantul Uniunii Democratice 
din Catalonia, membru al delegației, 
și-a exprimat „satisfacția și încre
derea" în legătură cu această întîl- 
nire, declarînd că ea „a fost pozi
tivă". El a precizat că participants 
la Intîlnire au discutat „chestiunea 
recunoașterii tuturor partidelor po
litice, în general". Un alt membru al 
delegației, Julio Jauregui, lider al 
Partidului Naționalist Basc, a decla
rat că „deținuții politici vor fi eli
berați, deși nu a fost stabilită o dată 
precisă in acest sens".

După această intîlnire, președinte
le guvernului spaniol, Adolfo Suarez, 
a avut o întrevedere cu primul se
cretar al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol, Felipe Gonzales.

P. C. Italian despre 
necesitatea constituirii 
unui guvern de urgență

ROMA 12 (Agerpres). — Reprezen
tanți ai patronatului, sindicatelor și 
principalelor formațiuni politice din 
Italia au participat, împreună cu mi
nistrul trezoreriei, Gaetano Stammati, 
la o dezbatere organizată la*  inițiati
va Partidului Comunist Italian pe 
tema „Lupta împotriva inflației".

Pentru cei 20 000 de 
locuitori ai orășelului 
Lulea din nordul Sue
diei viața a reintrat 
pe vechiul său făgaș 
patriarhal. înfăptuirea 
proiectului unei mari 
oțelării a fost amîna- 
tă pentru cel puțin 19 
ani. A dispărut per
spectiva unui ritm tre
pidant de dezvolta
re pe care-1 promi
tea localității reali
zarea unui obiectiv in
dustrial de proporții, 
ceea ce a determinat 
ziarul „Aftonbladet" 
să-și intituleze edi
torialul „Luleă — o- 
rașul speranțelor pier
dute".

Inițial, parlamentul 
suedez aprobase pro
iectul — cunoscut sub 
denumirea „Oțelăria 
80“ — care urmărea 
transformarea orașu
lui amintit intr-un im
portant centru siderur
gic, menit să contri
buie la dezvoltarea în
tregii regiuni Norrbot- 
ten. în 1980, numărul 
locuitorilor orașului ar 
fi trebuit să ajungă la 
80 000. Statul cheltui- 
se deja aproape o ju
mătate de miliard de 
coroane pentru lărgi
rea portului, amena
jarea de drumuri, con
struirea de locuințe. 
Erau însă necesare și 
investiții masive din 
partea sectorului par
ticular. Dar criza oțe

în cursul discuțiilor — scrie agen
ția France Presse — reprezentanții 
partidului comunist au reafirmat ne
cesitatea constituirii unui guvern de 
urgență, cu participarea P.C.I., dată 
fiind gravitatea situației economice a 
Italiei. S-a subliniat, de asemenea, că 
lupta împotriva inflației trebuie să 
devină obiectivul prioritar.

Manevre de „ultimă oră" 
ale rasiștilor rhodesieni

O serie de evenimente intervenite 
după întreruperea temporară a lu
crărilor Conferinței de Ia Geneva 
asupra viitorului constituțional al 
Rhodesiei subliniază gravitatea pro- • 
blemelor ce se acumulează, exploziv, 
in această țară, ca urmare a nesoco
tirii dreptului legitim al poporului 
Zimbabwe la deplină independență, 
în acest sens, reuniunea la nivel 
înalt, de zilele trecute, de la Lusaka, 
a țărilor vecine cu Rhodesia — Zam
bia, Tanzania, Mozambic, Angola și 
Botswana, așa-numitele „țări din pri
ma linie" — a pus încă o dată în e- 
vidență necesitatea intensificării efor
turilor pentru soluționarea neintîrzia- 
tă a problemei rhodesiene, statele 
participante reafirmîndu-și hotărîrea 
de a acorda „sprijin politic, diplo
matic și material Frontului patriotic 
rhodesian". T

Se știe că la Conferința de la Ge
neva — ea însăși determinată de 
intensificarea luptei de eliberare 
națională a poporului Zimbabwe 
— guvernanții de la Salisbury au 
încercat pe toate căile să se opună 
accesului la putere al majorității a- 
fricane, urmărind să perpetueze rîn- 
duielile rasiste din această țară. Cu 
toate acestea, în cadrul conferinței 
s-a ajuns la unele rezultate pozitive, 
între altele, la insistențele ferme ale 
Frontului patriotic, Anglia a acceptat 
numirea în Rhodesia a unui „comi- 
sar-rezident", cu atribuții de guver
nator. pentru perioada dinaintea pro
clamării independenței și. în ciuda 
refuzului lui Ian Smith, și-a dat a- 
cordul în ce privește scurtarea ter
menului maxim al perioadei de tran
ziție — pină la 1 martie 1978. fără 
a se exclude posibilitatea acordării 
Independenței mai devreme.

Pe de altă parte, ultimele evoluții 
arată că rasiștii încearcă să prelun
gească cit mai mult întreruperea Con
ferinței de la Geneva. Astfel, este 
grăitor că, în timp ce ambasadorul bri
tanic Ivor Richard efectua turneul său 
în sudul Africii pentru a sonda 
punctele de vedere ale părților in
teresate In soluționarea problemei 
rhodesiene, guvernul de la Salisbury 
repeta insistent că nu este dispus să 
cedeze nimic din ceea ce consideră a 
fi „interesele minorității albe", proce- 
dînd concomitent la intensificarea 
represiunilor împotriva populației de 
culoare și la acte agresive contra 

Potrivit unui purtător de cuvint al 
P.S.M.S., convorbirea s-a referit la 
„probleme privind Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol". Agenția Fran
ce Presse amintește că aceasta este 
cea de-a treia întrevedere dintre șe- 
șul guvernului spaniol și primul se
cretar al P.S.M.S.

Guvernul spaniol a prezentat Cor
tesurilor un proiect de reformă în 
domeniul sindical care, dacă va fi 
adoptat, va permite — potrivit apre
cierii agenției France Presse — res
tabilirea libertăților sindicale în Spa
nia, suprimate din 1938.

Rezumînd, în fața membrilor Cor
tesurilor, principalele obiective ale 
acestui proiect, ministrul pentru re
lațiile sindicale, Enrique Garcia de 
la Mata, a arătat că se are în ve
dere, în esență, recunoașterea drep
turilor sindicale și garantarea apără
rii exercitării lor".

Președintele filipinez reafirmă 
intenția guvernului de a renunța 
la acordurile militare cu S.U.A.

MANILA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Filipinelor, Ferdinand Mar
cos, a reafirmat, miercuri, intenția 
guvernului său de a renunța la toa
te acordurile militare cu Statele 
Unite „în interesul național al țării", 
în cadrul unui interviu acordat a- 
genției U.P.I., președintele Marcos a 
declarat că poziția Filipinelor în ne
gocierile asupra încheierii unui nou 
tratat privind statutul bazelor mili
tare ale S.U.A. de pe teritoriul fili
pinez este aceea că „ambele părți 
trebuie să pornească de la premisa 
că nu există acorduri militare între 
cele două țări".

Președintele Marcos a subliniat că 
orice sumă plătită pentru - folosirța 
bazelor trebuie privită ca o formă de 
închiriere și orice nou acord în a- 
ceastă problemă trebuie să garan
teze suveranitatea deplină a Filipi
nelor asupra bazelor militare, inclu
siv dreptul de a numi un ofițer fi
lipinez la comanda acestora și de a 
arbora steagul național în perime
trul facilităților militare.

statelor africane vecine, care spri
jină lupta poporului Zimbabwe.

Ultimele manevre ale rasiștilor 
converg spre crearea unui regim- 
marionetă în Rhodesia, care să fie 
prezentat drept „conducere a majo
rității africane". Tocmai unui ase
menea obiectiv îi slujește recenta 
constituire a unui „nou partid poli
tic african", intitulat „Organizația 
Unită a Poporului Zimbabwe" 
(Z.U.P.O.), și care are în frunte doi 
foști miniștri din însuși guvernul 
Smith, aleși din rîndul conducători
lor tribali. Intenția clară a rasiștilor 
este de a folosi aceste marionete pen
tru a împiedica accesul la putere al 
reprezentanților legitimi ai poporului 
Zimbabwe.

Aproape concomitent cu anunțarea 
acestei știri, șeful guvernului mino
ritar rasist din Rhodesia declara 
ziarului „Figaro" că „la ora actuală 
nu se pune problema" ca regimul 
său „să se gîndească la retragere sau 
înfrîngere". iar ministrul de externe 
afirma că respinge „toate propune
rile formulate de guvernul britanic", 
în legătură cu aceasta, observatorii 
politici apreciază că autoincrederea 
afișată de Smith și atitudinea sa 
„dură" au fost încurajate în ultimul 
timp de ezitările Marii Britanii în 
ce privește asumarea unor răspun
deri precise în perioada de tranziție. 
Interesant este faptul că pină și în 
rîndul populației albe se conturează 
o mișcare de opoziție față de poli
tica intransigentă a lui Ian Smith. 
Astfel, știri recente anunțau crearea 
la Salisbury a unei noi organizații 
politice. Forța Unității Naționale 
(N.U.F.), care, respingînd actualele 
tergiversări, ca și practicile discrimi
nărilor rasiale, s-a pronunțat pentru 
transferarea pașnică a puterii către 
majoritatea africană.

în declarațiile lor, conducătorii 
mișcărilor de eliberare din Rhodesia, 
denunțînd pozițiile obstrucționiste 
ale rasiștilor, încercările acestora de 
a menține rînduielile existente, și-au 
reafirmat hotărîrea de a continua 
lupta de eliberare pină la victorie 
Nu încape îndoială că manevrele co
lonialiste ale guvernanților de la Sa
lisbury sînt sortite eșecului și că po
porul Zimbabwe va obține victoria 
finală — dreptul său sacru la liber
tate și independență.

V. OROS

K. WALDHEIM:

O.N.U. are un rol central 
în eforturile de instaurare 
a unei noi ordini economice

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii 
organizatorice anuale a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOCj, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat 
că Organizația Națiunilor Unite va 
avea rolul central în toate viitoarele 
negocieri pentru stabilirea unei or
dini economice internaționale mai 
juste. Deși este necesar ca toate me
canismele existente de cooperare in
ternațională să fie utilizate. Orga
nizația Națiunilor Unite rămîne sin
gurul for universal în care toate 
statele își pot expune problemele și 
pot iniția acțiuni colective, a spus 
Kurt Waldheim. Secretarul general 
al O.N.U. a arătat că toate guver
nele trebuie să-și reafirme angaja
mentele in vederea realizării con
sensului menit să producă soluții 
concrete, practice, în interesul tutu
ror.

agențiile de presă transmit:
Leonid Brejnev, secretar ge

neral al C.C. al P.C.U.S., a primit 
miercuri pe Arnaldo Forlani, mi
nistrul afacerilor externe al Italiei, 
care se află într-o vizită oficială în 
U.R.S.S. In cadrul convorbirii s-a 
procedat la un schimb de păreri pri
vind stadiul și perspectivele rela
țiilor dintre U.R.S.S. și Italia și -au 
fost discutate probleme internațio
nale de interes comun.

L(I SoflU a sos^> *ntr_0 vizită 
de prietenie, Raul Castro Ruz, al doi
lea secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Cubei, la invitația Iui 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria.

Un acord de colaborare 
pe termen lung în. domeniile eco
nomic, tehnic, industrial și științific 
între Turcia și R. P. Ungară a 
fost semnat la Ankara. Documen
tul prevede constituirea unei comisii 
mixte interguvernamentale menite să 
promoveze dezvoltarea cooperării 
dintre cele două țări.

Convorbiri iraniano-iugo- 
SlaVO. Șabinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, a pri
mit delegația parlamentară iugosla
vă, condusă de Kiro Gligorov, pre
ședintele Adunării R.S.F. Iugoslavia. 
Kiro Gligorov a prezentat suveranu
lui iranian un mesaj din partea pre
ședintelui Tito. în care este expri
mată dorința Iugoslaviei de a colabo
ra cu Iranul în cadrul „Grupului ce
lor 77“ și al Conferinței de la Paris 
asupra cooperării economice interna
ționale.

Priorități ale noii admi
nistrații americane. Luînd 
cuvîntul în comitetul senatorial pen
tru relațiile externe, care examinea
ză confirmarea sa în funcția de . se
cretar al Departamentului de Stat, 
Cyrus Vance a declarat că viitoarea 
administrație va acorda o atenție 
deosebită : controlului armelor nu
cleare ; proliferării tehnologiei nu
cleare ; dezvoltării economiei mon
diale ; energiei ; populației ; alimen
tației ; transferului de arme con
venționale.

0 nouă lege,care reduce nu_ 
mărul circumstanțelor atenuante ce 
dădeau posibilitatea foștilor agenți

FOTO-ACTUALITATE

In Nicaragua se semnaleazâ o amplă împotrivire a populației fațâ de 
noul val de persecuții antidemocratice declanșat de regimul dictatorului 
Somoza. In fotografie: o demonstrație la Managua, capitala țării, repri

mată cu brutalitate de forțele polițienești ,
 

Convorbiri intre tovarășii I. B. Tito 
și E Honecker

Semnarea planului de colaborare 
culturală și științifică intre România

BELGRAD 12 (Agerpres). — La 
Belgrad au început miercuri ' con
vorbirile dintre Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, și Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger

Viitoarea reuniune de la Belgrad—un stimulent 
pentru noi acțiuni vizind edificarea securității europene

BELGRAD 12 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat Agenției 
de presă ateniene A.N.A., Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, referindu-se la reuniunea ce va 
avea loc în iunie la Belgrad, a re
levat că aceasta urmează să analizeze 
și să adopte noi măsuri pentru tra
ducerea mai eficientă în viață a Ac
tului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

al politiei secrete a regimului sala- 
zarist să obțină pedepse mai ușoare, 
a intrat miercuri în vigoare în Por
tugalia. După cum se știe, în ultima 
perioadă în Portugalia au fost înre
gistrate numeroase proteste împo
triva sentințelor adoptate de tribu
nalele militare față de membrii fos
tei Direcții Generale a Securității 
(P.I.D.E.), desființată in 1974, sentin
țele fiind considerate prea blînde 
comparativ cu culpa celor judecați.

Biroul Internațional al
Muncii 3 publicat un rap°rt in 
care se relevă intensificarea luptei 
greviste în țările capitaliste, tn pe
rioada 1966—1975, se arată în raport, 
anuaLs-au pierdut, ca urmare a gre
velor, sute de milioane zile-muncă. 
Astfel, în S.U.A. s-au pierdut, in 
medie, cite 1 337 zile-muncă la mia 
de salariați, în Australia — 1 036, în 
Canada — 1 849, în Italia — 1 776.

Sub auspiciile Asociației de 
teatru din Berlin, la 10 ianuarie 
s-a deschis la Universitatea 
Humboldt expoziția „Ion Luca 
Caragiale". H. Strobl, secretarul 
Asociației de teatru, a evocat as
pecte din viața și opera drama
turgului român. La vernisajul 
expoziției au participat repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Ministerului 
Culturii, membri ai corpului di
plomatic acreditați la Berlin, 
critici de arță, studenți.

Marea Britanic și Franța 
sînt favorabile convocării unei reuni
uni economice occidentale la nivel 
înalt, s-a aflat din sursă autorizată 
britanică la încheierea vizitei la 
Londra a premierului francez R. 
Barre. Premierul britanic a confir
mat interlocutorului său francez că 
Marea Britanie este dispusă să găz
duiască această reuniune.

Consiliul Central al O.E.P. 
(Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei) și-a întrerupt lucrările pină 
la 22 ianuarie, cînd va fi format 
noul Consiliu național (parlamentul) 
— a declarat Khalid Al Fahoum, 
purtător de cuvint al O.E.P.

Aproximativ 2000 de per
soane ?'_ar pierdut viața în 
urma erupției ajdoi vulcani care au 
intrat, începînd de luni, în activitate 

mania, președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, sosit în 
aceeași zi la Belgrad într-o vizită 
oficială de prietenie.

Cei doi oameni de stat, informează 
agenția Taniug, au procedat la un 
schimb de păreri în probleme de 
interes comun.

Totodată, Miloș Minici a spus că, ți- 
nînd seama de faptul că rezultatele 
înfăptuirii documentelor de la Hel
sinki în răstimpul de un an și jumă
tate de la semnare sînt, după părerea 
generală, destul de modeste, impor
tanta acestei conferințe este cu atît 
mai mare, deoarece ea ar urma să 
constituie un stimulent pentru Înfăp
tuirea mai rapidă a Actului final de 
Ia Helsinki, în interesul consolidării 
securității și cooperării in Europa.

ln regiunea Kivu, din estul Zairu
lui. Abundentele torente de lavă au 
tăiat în două micul aeroport din lo
calitatea Goma, situată în apropierea 
vulcanilor, făcînd, de asemenea, im
practicabile celelalte căi de comuni
cație.

Guvernul statului Barba
dos a anunțat ruperea relațiilor di
plomatice cu Taiwanul. Ministrul de 
externe, Henry Forde, a declarat în 
parlament că hotărîrea a fost adop
tată „pentru a se ține pasul cu reali
tățile internaționale".

„Recesiunea și șomajul suscită dezamăgire 
în țările Pieței comune**

Declarațiile ministrului de externe britanic

LUXEMBURG 12 (Agerpres). — 
Ministrul de externe britanic, An
thony Crosland, a rostit miercuri un 
discurs-program în fața Parlamen
tului vest-european de la Luxem
burg, în calitatea sa de nou pre
ședinte al Consiliului Ministerial al 
C.E.E. El a arătat că stagnarea eco
nomică suscită în continuare 
dezamăgire. In acest sens, mi
nistrul britanic a relevat necesi
tatea lichidării șomajului și a re
cesiunii, numărul șomerilor înre
gistrați oficial în cele nouă țări 
membre fiind de peste cinci milioa
ne.,El a menționat, de asemenea, că 
politica agricolă comună se află în 
impas, că problema esențială a unei 
politici comune a pescuitului nu a 
fost încă abordată, . iar în ce pri

„Orașul speranțelor 
pierdute"

lului de pe piața occi
dentală a determinat 
concernele suedeze să 
nu mai fie interesate 
în realizarea proiectu
lui.

Cazul are, desigur, 
o semnificație mai lar
gă. Așa cum remarca 
ziarul elvețian „Neue 
Ziircher Zeitung", „pînă 
acum în Suedia afir
marea progresului teh
nic, competitivitatea 
produselor pe piețele 
de export erau consi
derate drept certitu
dini absolute. Aceste 
certitudini sînt acum 
puternic zdruncinate".

Intr-adevăr, între
prinderile „Volvo" și 
„Saab", stele de pri
mă mărime de pe fir
mamentul industriei 
suedeze, și-au restrîns 
producția, în timp ce 
pe coasta de vest, la 
șantierele navale, e- 
xistă perspectiva u- 
nor concedieri masive.

Căile pentru înlătu
rarea acestor dificul
tăți sînt însă neclare. 
După cum relevă pre
sa suedeză, guvernul 
de coaliție nu are o 
concepție unitară, di
vergențele de păreri 
existente îndeosebi în 
domeniul politicii fis
cale și al dezvoltării 
regionale fac ca asu
pra viitorului să plu
tească incertitudinea.

C. VARVARA

și Uniunea
MOSCOVA 12 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 12 ianuarie, 
la Moscova â fost semnat planul de 
colaborare culturală și științifică în
tre Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică pînă în anul 1980. 
Din partea română, planul a fost 
semnat de Gheorghe Badrus, amba
sadorul tării noastre în Uniunea So
vietică. iar din partea sovietică — de 
I. N. Zemskov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al lî.R.S.S.

La ceremonia semnării au fost pre- 
zenți N.N. Sofinski, adjunct al mi
nistrului învățămîntului superior al 
U.R.S.S., L. S. Mosin, vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru cine
matografie,- activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S., membrii celor 
două delegații care au luat parte la 
tratative, precum și membri ai Am
basadei române la Moscova.

Protocol privind schimbul de mărfuri 
între România si R. D. Germana

BERLIN 12 (Agerpres). — Miercuri 
a fost semnat la Berlin protocolul 
privind schimbul de mărfuri pe anul 
1977 între Republica Socialistă Româ
nia șl Republica Democrată Germană. 
Protocolul prevede o creștere de 12 la 
șută a schimburilor față de 1976.

România va livra mașini-unelte, 
motoare electrice, transformatoare, a- 
parataj de joasă tensiune, utilaj pe
trolier, mașini și utilaje pentru in
dustriile metalurgică, chimică, textilă 
și alimentară, centrale telefonice au
tomate, aparate de măsură, tehnică 
de calcul, componente electronice, lo
comotive diesel hidraulice de 2 400 
CP, vagoane de marfă, buldozere, 
tractoare, autobasculante. încărcătoa
re hidraulice, autoutilitare, autoturis
me de teren, autoturisme „Dacia 
1300", rulmenți, mobilă, produse chi
mice. laminate din oțel, produse a- 
groalimentare, bunuri de larg consum 
și altelă.

vește o politică ln domeniul energe
tic, aceasta nici nu există. Referin
du-se la faptul că politica „celor 
nouă" în anumite domenii lezează 
interesele naționale ale unora dintre 
țările membre, Crosland a subliniat 
că opinia publică britanică poate 
descoperi cu greu avantajele pe care 
le-ar avea din aderarea țării la 
Piața comună, în condițiile in care 
procentul de șomeri în cea mai mare 
parte a țărilor membre rămîne ne
schimbat. Crosland a apreciat, în 
acest sens, că o uniune a „celor 
nouă" nu poate progresa atît timp 
cit în statele membre nu se vor crea 
locuri de muncă pentru întreaga 
populație activă și cit nu va fi redo- 
bîndit ritmul de dezvoltare econo
mică.
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Comori irosite
• Milioane de tone de pulberi dispersate anual 

în atmosferă
• La ordinea zilei: reciclarea reziduurilor mi

nerale
Europa occidentală, care duce atîta lipsă de materii prime, 

risipeșie mari cantități de metale rare — scrie revista 
„L’Express" în ultimul său număr. In fiecare an, pentru a 
produce 150 milioane tone de oțel, furnalele sale aruncă în 
văzduh 3 milioane de tone pulberi. Se pierd, astfel, peste 150 000 
tone de zinc și 36 000 tone de plumb, metale care, inițial, erau 
încorporate în minereul de fier topit în cuptoare. Dispersate 
în atmosferă, împreună cu particule de rocă și de fier, aceste 
reziduuri sînt toxice și, în același timp, ele riscă să trans
forme în adevărate deserturi mari suprafețe din jurul cen
trelor siderurgice.

Atît lupta împotriva poluării, cît și rațiuni de ordin eco
nomic au impus căutarea unor soluții de reciclare a acestor 
pulberi. Calculele arată că numai Franța pierde, astfel, în 
fiecare an, 25 000 tone de zinc și 6 000 tone de plumb. Or, 
minele sale nu mai produc decît 30 000 și, respectiv, 20 000 de 
tone. Recuperînd numai zincul, Franța și-ar dubla producția 
și ar acoperi 30 la sută din nevoile sale de acest metal, ln 
loc de 15 la sută cît își asigură azi din producția proprie.

Reciclarea pulberilor de furnal nu este o treabă ușoară. 
Conținutul în metale al acestor deșeuri este mic și el variază 
de la 1 la 30 la sută pentru zinc și de la 0,1 la ltf la sută 
pentru plumb. In plus, instalațiile clasice nu sînt adecvate 
reciclării prafului metalurgic. Tocmai de aceea, laboratoare 
din Belgia și Franța și-au.,îndreptat cercetările spre creș
terea. prin mijloace fizice și chimice, a conținutului în zinc 

plumb al pulberilor, pentru ca ele să poată fi apoi tratate 
în instalațiile existente. Cercetătorii au descoperit că intre 
particulele care compun pulberile, cele de zinc și de plumb 
au dimensiunile cele mai mici. Pe baza selectării după mă
rimea particulelor, s-a ajuns ca din deșeuri cu un conținut 
în metal de numai 7 la sută să se obțină adevărate minereuri, 
cu un conținut de 33 la sută, care pot fi tratate de industria 
clasică.

Rămîne însă ca această metodă să fie generalizată pentru 
a se asigur^ rentabilizarea ei. „Materia primă" nu lipsește ; 
numai firma „Usinor" a depozitat, la Dunkerque, 400 000 tone 
praf de furnal, care conține circa 30 000 tone de plumb și de 
zinc. Există însă un mare obstacol : lipsa de fonduri, avind 
în vedere că siderurgia vest-europeană traversează o gravă 
criză — conchide revista citată.

Planul stabilește dezvoltarea în 
continuare a colaborării bilaterale în 
domeniile învățămintului, literaturii, 
artei, cinematografiei, mijloacelor 
de informare în masă, științei, cultu
rii fizice și sportului, precum și lăr
girea contactelor între uniunile de 
creație, instituțiile cultural-științifice 
din cele două țări, organizarea reci
procă de zile ale culturii românești și 
sovietice cu prilejul sărbătorilor na
ționale ale celor două țări, festivaluri 
ale muzicii, turnee ale unor colective 
teatrale, ansambluri artistice și for
mațiuni muzicale, multiplicarea 
schimburilor de expoziții de artă și 
documentare, precum și intensifica
rea legăturilor directe dintre foruri 
științifice și culturale, dintre uni
versități și alte instituții de învăță- 
mînt și cercetare, a colaborării în 
domeniile editorial, radiodifuziunii 
și televiziunii, sănătății și turis
mului.

La rîndul său. R.D.G. va exporta 
mașini-unelte, mașini de construcții, 
mașini de ridicat și transportat, ma
șini și utilaje pentru industriile mi
nieră, metalurgică, chimică, textilă și 
alimentară, tehnică pentru telecomu
nicații, aparatură Zeiss, tehnică de 
calcul, aparate de măsură, control și 
automatizare, aparatură medicală și 
de laborator, trenuri frigorifice, pro
duse chimice, material foto-sensibil, 
laminate din oțel, îngrășăminte pota- 
sice, bunuri de larg consum.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale al Republicii Socialiste 
România, și de Gerhard Nitzschke, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al R.D.G.

La semnare au participat ministrul 
comerțului exterior1 al R.D.G., Horst 
Solie, și ambasadorul țării noastre în 
R.D.G., Constantin Niță.

Sub presiunea dificultăților

economice

Lira sterlină 
își va înceta rolul 

de monedă de rezervă
Anunțînd, în Camera Comunelor, 

acordul încheiat la Basel în legătură 
cu împrumutul acordat de Fondul 
Monetar Internațional Marii Britanii, 
ministrul de finanțe, Denis Healey, a 
confirmat intenția guvernului de a 
proceda la o reducere treptată a ro
lului de monedă de rezervă al lirei 
sterline. El a subliniat că, în schim
bul creditului primit, Marea Britani» 
se angajează totodată să continue a- 
plicarea programului de însănăto
șire a situației economice. Denis 
Healey a arătat că împrumutul pri
mit din partea Fondului Monetar In
ternațional va ajuta economia brita
nică „să fie mai puțin vulnerabilă la 
o serie de factori externi".

O „o 
VIAȚĂ".

PȚIUNE DE
Prestigiosul premiu 

literar Italian „Prato", aflat 
anul acesta la cea de-a 27-a 
ediție, a fost decernat lui Gior
gio Amendola, membru al Di
recțiunii Partidului Comunist 
Italian, pentru romanul „Opți
une de viață". Cuprinzînd nu
meroase elemente autobiografi
ce, romanul urmărește, pe par
cursul a patru decenii, viața 
unui activist al partidului co
munist, participant direct la 
marile frămîntări politice, la 
evenimentele istorice pe care 
le-a cunoscut Italia de-a lungul 
acestei perioade. Lucrarea a 
fost premiată nu numai pentru 
valoarea ei de document isto
ric, ci și pentru „limbajul său 
seînteietor și tonul alert, pentru 
talentul ln zugrăvirea unei im

presionante galerii de perso
naje".

® MINE FĂRĂ MI
NERI. Neglijat în ultimii ani, 
cînd prețul petrolului era încă 
scăzut, cărbunele a reintrat în 
drepturile sale odată cu declan
șarea crizei energetice. Se apre
ciază că rezervele mondiale de 
cărbune se ridică la 150 mili
arde de tone. Dacă se ține sea
ma de zăcămintele aflate la 
mare adîncime, cifra trebuie 
multiplicată cu 50. Extracția 
cărbunelui, în special la mari 
adîncimi, a ridicat însă și ridică 
numeroase probleme. De aceea, 
specialiștii propun arderea căr
bunelui în adîncuri și aducerea 
gazului rezultat la suprafață. O 
metodă de acest fel se experi
mentează în U.R.S.S. S-au fo

rat două puțuri de sondă situate 
la 20 m depărtare unul de altul, 
în primul se introduce aer sub 
presiune, iar din al doilea se 
obține un gaz, deocamdată cu o 
putere calorică redusă, utilizat 
la centralele electrice. Specia
liștii speră însă să îmbunătă
țească metoda, evitînd 'astfel 
trimiterea minerilor în adîncuri.

© PENTRU MENȚI
NEREA SĂNĂTĂȚII, EVI
TAȚI LIFTUL. In dorința de 
a demonstra însemnătatea pe 
care o prezintă mișcarea-în ve
derea menținerii sănătății — în 
special în cazul persoanelor 
trecute de 40 de ani — specia
liștii cunoscutei întreprinderi 
vest-germane de medicamente 
„Bayer-Leverkusen" au proce

DE PRETUTINDENI
dat la o interesantă experien
ță, selecționind, în acest scop, ■ 
un grup de 50 de voluntari, 
„Terenul" de experiență : imo- ; 
bilul central al întreprinderii . 
— un bloc-turn cu 31 de etaje. 
Jumătate din voluntari au fost 
rugați să urce zilnic pe jos 25 
de etaje timp de trei luni, in * 
timp ce celorlalți li s-a permis 
să folosească ascensorul. Rezul- ' 
tatul : după 12 săptămîni, cei 
25 de voluntari care urcaseră, : 
in total, 1 500 de etaje, ceea ce 
echivalează cu înălțimea masi- ' 
vului Mont Blanc, și-au îmbu
nătățit simțitor forma fizică — 
capacitatea respiratorie s-a mă
rit, membrele au devenit mai , 
agile etc. ; totodată, s-a consta

tat și o mărire a randamentului 
(între 25 și 100 la sută) la locul 
de muncă.

® „ESCADRILA ME
MORIEI" este denumirea 
unei originale asociații existen
te în Franța,'avind ca membri 
un grup de pionieri ai aviației 
și de vechi piloți. Asociația dis
pune de un „parc" cuprinzînd 
nu mai puțin de 40 de aparate 
din epoca eroică a aviației, in
clusiv aparate de tip „Blăriot", 
cu care vestitul as francez a 
efectuat istoricul zbor deasupra 
Minecii, la 25 iulie 1909. în ve
derea alimentării fondului de 
întreținere, asociația împrumu

tă adesea aparatele de care dis
pune pentru turnarea unor fil
me despre istoria aviației, con- 
ferindu-le astfel un plus de au
tenticitate.

• STATISTICI NAVA
LE. Potrivit datelor registrului 
maritim Lloyd, în 1975, ca și tn 
anii precedenți, cea mai mare 
flotă comercială a lumii capita
liste arbora pavilionul liberian. 
Deplasamentul total al navelor 
diferitelor țări — incluse în 
flota liberiană datorită avanta
jelor fiscale pe care le oferă 
acest stat african — se ridica la 
73,47 milioane tone ; pe locul 
doi se situa Japonia, cu 41.6 mi
lioane tone, tn cursul anului 
1976, deplasamentul flotei co
merciale maritime mondiale a 
sporit cu 9 la sută.

• TELEVIZOR DE 
BUZUNAR. Firma britanică 
„Sinclair Radionics" a prezentat 
prototipul unui televizor „de 
buzunar", cu lungimea de 
15 centimetri, lățimea de 10 
centimetri și greutatea de apro
ximativ 800 de grame. Diago
nala ecranului este de cinci 
centimetri, iar consumul de 
energie este inferior celui ne
cesar funcționării unei lanterne.

© SATELIȚII Șl LĂ
CUSTELE. După cîteva veri 
secetoase, asupra unor vaste 
regiuni din Africa și Orient au 
căzut ploi abundente. în prima 
jumătate a anului trecut, în 
Kuweit, de pildă, cantitatea 
precipitațiilor a fost de 5 ori 
mai mare decît cea normală. 

Specialiștii se tem însă că acest 
exces de umiditate nu este de 
bun augur. Potrivit aprecierilor 
lor, din India și pînă în Maroc 
s-au creat condiții pentru apa
riția in masă a lăcustelor. în 
sudul Algeriei, în Somalia, 
Oman, Pakistan s-a și semna
lat apariția unor roiuri, deo
camdată nu prea mari. După 
cum se știe, in prezent există 
mijloace chimice eficiente pen
tru combaterea acestor insebte. 
Lucrul cel mai dificil este însă 
depistarea regiunilor in care 
apar ele încă înaintea formării 
roiurilor uriașe, capabile să 
parcurgă sute și mii de kilo
metri, devorînd în calea lor în
treaga vegetație. Pentru a re
zolva această problemă, exper- 
ții F.A.O. au hotărît să țină sub 
observație asemenea eventuale 
regiuni cu ajutorul sateliților 
artificiali al Pămintului.
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