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în spiritul sarcinilor subliniate la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., 

pentru realizarea producțiilor agricole prevăzute pe acest an

SĂ PROTEJĂM PĂMÎNTUL, 
SĂ I SPORIM FERTILITATEA, 
SĂ MĂRIM SUPRAFAȚA ARABILĂ

„Avem datoria șl răspunderea față de generația de astăzi ca 
și față de generațiile de mîine de a apăra, păstra și lărgi con
tinuu suprafața arabilă a țării. Problema suprafeței arabile, a su
prafeței agricole în general, este o problemă a întregului nostru 
popor, o problemă a dezvoltării națiunii noastre socialiste^.

NICOLAE CEAUȘESCU
Creșterea suprafeței agricole, în

deosebi a celei arabile, prin executa
rea de lucrări pentru punerea în va
loare de noi terenuri, redarea în cul
tură a celor scoase temporar din pro
ducție constituie una din măsurile 
menite să asigure realizarea obiecti
velor prevăzute în planul pe 1977 pri
vind dezvoltarea agriculturii. în repe
tate rînduri, conducerea partidului a 
subliniat că pentru creșterea conti
nuă a recoltelor trebuie să se asigure, 
in primul rînd, folosirea cu mai mul
tă grijă a pămîntului — principalul 
mijloc de producție în agricultură.

In lumina acestor indicații, a sar
cinilor subliniate de secretarul gene
ral al partidului la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 27—28 
decembrie 1976 privind realizarea in
tegrală în agricultură a prevederi
lor planului pe acest an, cu to
ții avem obligația legală să păstrăm și 
să apărăm această inestimabilă avu

BUCUREȘTIUL 
în perspectiva programului 

urbanistic-edilitar 1977

CONSULTAȚIE
în sprijinul celor care studiază în învâțâmîntul politico-ideologic de 

partid, in cadrul cursului „Probleme fundamentale ale activitâțil de partid 
șl de stat" (teme specifice pentru cursanții din industrie), publicăm azi 
consultația :

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII - 
pîrghia progresului rapid al economiei naționale
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tn continuarea prefacerilor înnoi

toare ce au modificat structural, sub 
ochii noștri, imaginile atîtor locuri 
din perimetrul citadin, Bucureștiul va 
beneficia și în acest an de un am
plu program de investiții consacrate 
dezvoltării sale urbanistice și edili
tare.

Unul dintre cele mai importante 
capitole ale agendei edilitar-urbanis- 
tice 1977 a municipalității bucu- 
reștene îl constituie, fără îndoială, 
construcția de locuințe, care reflec
tă in chip elocvent preocupările con
stante ale conducerii partidului și 
statului nostru pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii. Potrivit cifrelor în
scrise în plan, în Capitală vor fi con
struite pină la sfirșitul anului 35 040 
apartamente, cu 5 000 mai mult 
decit era prevăzut inițial, acest spor 
— alături de toate celelalte incluse 
în programele de investiții ale ju
dețelor țării — constituind o con
secință directă și imediată a vastei 
acțiuni inițiate de secretarul genera) 
al partidului pentru reducerea cos
turilor noilor obiective de investiții 
economico-sociale, pentru folosirea 
rațională a tuturor materialelor de 
construcții. Subliniind amploarea fără 
precedent a acestui program de con
strucții, se cuvin relevate totodată e- 
forturile pentru integrarea lor fireas
că in peisajul prefigurat de schița de 
sistematizare a orașului, in care se 
regăsesc indicațiile deosebit de pre
țioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu dezvoltarea 
urbanistică a Capitalei. Mai bine de 
jumătate din noile locuințe vor fi 
construite de-a lungul unor mari ar
tere ale orașului, urmărindu-se în
chegarea de fronturi stradale con
tinue, cu profile pe cit posibil dis
tincte, create îndeosebi pe baza unei 
plastici mai variate de fațade și a 
adoptării unor regimuri diferențiate 
de înălțime. Spre sfirșitul acestui an 
vor putea fi încheiate, în linii mari, 
ansamblurile de locuințe de pe bd. 
Armata Poporului și bd. Păcii 
(de-a lungul cărora vor fi construite 

ție națională, să executăm lucrări 
menite să ducă la creșterea suprafe
ței arabile, să lucrăm pămîntul cu 
conștiinciozitate și în cele mai bune 
condiții, spre a-i spori rodnicia. De 
ce conducerea partidului pune, cu 
atîta acuitate, problema bunei gos
podăriri a pămîntului ? Mai presus 
de, orice, pentru că pămîntul țării 
este limitat ca întindere. Mai mult 
decit atit. România se numără prin
tre țările cu o suprafață agricolă 
mică pe locuitor. Or, în condițiile 
creșterii continue a populației și a 
cerințelor determinate de necesitățile 
unui standard de viață mereu mai 
ridicat, precum și a solicitărilor de 
materii prime agricole necesare in
dustriei, folosirea cu chibzuință a tu
turor terenurilor agricole, creșterea 
potențialului productiv și ameliorarea 
pămîntului constituie factori hotărî- 
tori în realizarea programului de dez
voltare a producției agricole. Iar în

6 100 apartamente), Iancului — Pante- 
limon (3 800 apartamente), Colentina 
(1 800), Titulescu (1 000), bd. Lacul 
Tei, pe distanța dintre parcul Lacul 
Tei și pină în spatele Circului de stat 
(1 000). Acestora li se vor adăuga 
1 000 de apartamente pe șos. Mihai 
Bravu, 1 300 pe bd. Dimitrie Can- 
temir, în zona Parcului tineretului, 
600 pe șos. Alexandriei, 500 pe bd. 
1 Mai, o bună parte dintre ele 
fiind dotate cu spații comer
ciale' și pentru alte unități pres
tatoare de servicii, amplasate la 
parter. Totodată, un număr însemnat 
de locuințe vor fi construite în cele 
trei mari cartiere noi ale orașului : 
Titan (6 500 apartamente), Drumul 
Taberei (5 000) și Berceni (3 300), ur
mărindu-se lărgirea și în aceste zone 
a rețelei comerciale și de prestări de 
servicii.

O mențiune aparte se cuvine fă
cută apoi în legătură cu celelalte o- 
biective social-culturale : 213 săli de 
clasă, 4 350 locuri în creșe și grădi
nițe, peste 1 700 locuri în internate 
școlare și case de copii, 480 locuri in 
ateliere școlare, 9 săli de gimnastică, 
două cinematografe de cite 500 locuri 
(unul în șos. Pantelimon, celălalt în 
Berceni). spații comerciale în supra
față de circa 60 000 mp. Anul acesta 
vor fi terminate spitalul clinic cu 
1 540 paturi din cartierul Cotroceni 
și maternitatea cu 500 de paturi din 
str. dr. Staicovici ; vor fi executate 
extinderi și amenajări la spitalele 
„Caritas" (140 paturi), „Bucur" și „Dr. 
Stîncă". în sfîrșit, vor începe lucră
rile de construcție a altor cîtorva 
unități sanitare importante : două 
spitale de cite 750 paturi în Drumul 
Taberei și Titan, spitalul clinic cen
tral de copii, cu 700 paturi și poli
clinică, tot în Titan, extinderea Spi
talului clinic de urgență Floreasca, 
două policlinici (una pe bd. 1 Mai, 
iar cealaltă pe șos. Colentina) ș.a.

Dumitru TÎRCOB 
Florea CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a Il-a) 

ansamblul sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului pentru conserva
rea și. creșterea suprafețelor agricole, 
pentru mărirea randamentului lor de 
producție, precum și în lumina pre
vederilor legale în vigoare, o impor
tanță deosebită are executarea în 
ritm susținut a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare.

Desigur, asemenea lucrări se exe
cută de-a lungul întregului an, dar 
cu atit mai mult acestea trebuie efec
tuate in această perioadă, cînd forța 
de muncă a satelor nu este ocupată 
la alte lucrări. în numeroase județe 
organele și organizațiile de partid, 
reluind și amplificînd experiența ani
lor precedenți, au inițiat desfășurarea 
unor ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare, punîndu-se în valoare pen
tru agricultură suprafețe însemnate 
de teren. în 1976, ca urmare a lucră
rilor de desecări, de defrișare a pilcu
rilor de arborete și mărăcinișuri, a

EFICIENTĂ ECONOMICĂ
1

SPORITĂ PRIN RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC

SI CALITATIV AL PRODUCȚIEI, PRIN REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE
1 1

Cum răspunde industria chimică 
exigențelor economice ale acestui an?
— Planul national unic pe 

1977 reflectă trăsăturile constan
te ale politicii partidului nostru 
privind accentuarea laturilor 
calitative ale dezvoltării econo
miei naționale. Ce sarcini revin 
industriei chimice in acest an in 
ce privește creșterea eficienței 
economice ?

— Sarcinile mari care revin lucră
torilor din industria chimică în cel 
de-al doilea an al cincinalului decurg 
din obiectivele privind dezvoltarea 
accelerată, economică și socială a 
tării și vizează satisfacerea cu prio
ritate a cerințelor de materii prime 
și produse chimice ale tuturor ramu
rilor economiei naționale și popu
lației. Totodată, chimia își sporește 
considerabil în 1977 livrările la ex
port.

Prin intermediul planului sînt pre
văzute creșteri importante la majo
ritatea grupelor de produse chimice. 
Astfel, față de 1976, în acest an, agri
culturii îi vor fi livrate cu 34 la 
sută mai multe îngrășăminte, cu 13 ,1a 
sută mai multe pesticide ; industria 

viilor părăginite și a livezilor In de
clin, au fost cîștigate pentru agricul
tură peste 25 000 hectare teren. în ju
dețele Galați, Teleorman, Ilfov, Sibiu 
și Prahova, răspunzind chemării or
ganizațiilor de partid, zeci de mii de 
cetățeni au participat în tot cursul 
anului la lucrările de îmbunătățiri 
funciare, reușindu-se să fie date în 
circuitul agricol mari suprafețe de 
teren. Demn de subliniat este, tot
odată, faptul că s-au efectuat impor
tante lucrări avind ca scop sporirea 
fertilității solului. Pe terenurile pod- 
zolice au fost aplicate amendamente 
calcaroase pe o suprafață cu 30 000 
ha mai mare decit s-a prevăzut în 
plan ; pe alte 264 000 ha — situate în
deosebi în zonele colinare ale jude
țelor Argeș, Dîmbovița, Bacău. Pra
hova, Olt și Bihor — au fost efectua
te lucrări de subsolaj.
(Continuare in pag. a IlI-a)

ușoară va fi aprovizionată cu 27 la 
sută mai multe fire și fibre sintetice ; 
ramurile consumatoare de materiale 
plastice vor primi cu 15,4 la sută mai 
mulți polimeri ; industria construc
toare de mașini, transporturile și 
unitățile din agricultură — cu 19 la 

Convorbire cu ing. Mihail FLORESCU, 
ministrul Industriei chimice

șută mai multe anvelope. Un obiectiv 
central în activitatea tuturor colec
tivelor din industria chimică îl con
stituie realizarea acestor însemnate 
creșteri de producție în condițiile ri
dicării accentuate a eficientei econo
mice, cerință clar subliniată în re
petate rînduri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dacă in ceea ce privește 
nivelurile de producție atinse, statis
ticile internaționale situează industria 
noastră chimică pe locul 10 în lume, 
stă în puterea muncitorilor și spe
cialiștilor noștri de a obține rezulta-

HUNEDOARA

Randament ridicat 
în muncă

O caracteristică esențială a activi- . 
tății ce se desfășoară în toate în
treprinderile hunedorene o constituie 
creșterea productivității muncii — în
deosebi prin ridicarea indicilor de 
utilizare a agregatelor și organizarea 
superioară a producției. Drept ur
mare, de la începutul anului și pînă 
in prezent, energeticienii din județ 
au livrat suplimentar peste 3 mi
lioane kWh energie electrică, side- 
rurgiștii au produs în plus, față de 
plan, peste 3 000 tone fontă, oțel 
Martin și laminate finite, iar minerii 
din bazinul metalifer Poiana Ruscăi 
au depășit cu 65 de tone cantitatea 
de fier în minereul livrat siderur- 
giștilor. (Sabin Ionescu).

IAȘI ,

Producție fizică 
suplimentară

în unitățile industriale din județul 
Iași întrecerea socialistă vizează, în 
noul an. obținerea unui nivel mult 
mai ridicat la indicatorul producție 
fizică. Drept urmare, pe ansam
blul industriei județului s-a realizat 
în prima decadă a lunii ianuarie o 
producție suplimentară față de plan 
concretizată, între altele, în 250 tone 
țevi și profile îndoite, 50 boghiuri 
pentru vagoane, 20 tone fibre și fire 
poliesterice, 231 tone ulei comestibil, 
mașini și utilaje pentru construcții 
și construcția de drumuri în valoare 
de 3,5 milioane lei. (Manole Corcaci).

ADJUD

Panouri de fațadă 
din elemente 

asamblate
„Panouri de fațadă din elemente 

asamblate" — realizate din beton ce
lular autoclavizat — iată una dintre 
cele mai importante realizări, la în
ceputul acestui an, în ramura indus
triei materialelor de construcții. De 
fapt, este vorba de pereții frontali ai 
blocurilor de locuințe, care, după 
montare, necesitau tencuieli, zugră
veli etc. Panourile asamblate nu nu
mai că exclud asemenea operațiuni, 
dar se realizează cu un consum mai 
mic cu 55 la sută la oțel-beton și cu 
28 la sută la ciment. Noile tipuri de 
panouri se fabrică acum în serie la 
întreprinderea de specialitate din 
Adjud. (Agerpres).

te superioare și în ceea ce privește 
laturile calitative ale producției, ele
ment esențial al progresului general 
al ramurii. Ca atare, din acest punct 
de vedere, sarcinile privind creșterea 
eficientei economice pe ansamblul 
Ministerului Industriei Chimice se 

ridică în acest an la nivelul exigen
țelor formulate de conducerea parti
dului, concretizîndu-se într-o spo
rire a productivității muncii cu 12,6 
la sută, o reducere a cheltuielilor 
materiale cu 55 de Iei la 1 000 lei 
producție marfă, iar beneficiul — 
indicator care exprimă sintetic efi
ciența economică — are prevăzut un 
spor de peste 6 miliarde lei față de 
preliminările pe 1976.

— Realizarea integrală a a- 
cestor prevederi va duce la o 
sporire substanțială a eficienței

Lecție de istorie
în Țara Vrancei

Acum, la vreme de 
Iarnă, cînd brazii pă
durilor au îmbrăcat 
mantiile albe ale ză
pezii, iar dealurile cu 
vii stau tăcute sub 
ninsoare, minunata 
Țară a Vrancei, lea
găn de legende și loc 
de popas pentru foar
te mulți dintre cei ce 
vin aci să cunoască o 
parte din istoria nea
mului, a trăit trei zile 
sub semnul voio
șiei copiilor, tinerețea 
timpului nostru.

Patru sute de pio
nieri, reprezentanți ai 
tuturor județelor, 
„ambasadori ai pri
eteniei", cum și-au 
intitulat semnificativ 

, inițiativa, și-au dat 
întilnire pe aceste 
meleaguri încărcate de 
istorie, pentru ca prin 
acțiuni dintre cele 
mai deosebite să-i 
cinstească pe cei care, 
în vremi trecute, au a- 
părat ființa acestui po
por și și-au jertfit 
viața pentru viata de 
azi a tării. Iată de ce 
nu întimplător ma
nifestările pionierești 
ce au avut loc la Foc
șani și în județul 
Vrancea s-au desfășu
rat sub genericul 
„Glorie eternă eroilor 
neamului". Si tot nu 
întimplător socotesc 
că programul celor 
trei zile — desfășurat 
in acest an luminat 
de slăvită aniversare 
a Centenarului Inde
pendentei de Stat a 
României, eveniment 
ce iși pune pecețile 
profunde pe conștiin
ța întregii noastre na
țiuni — a constituit o 
adevărată lecție de is
torie prin care, la mo
dul vibrant, emoțio
nant și în același timp 
educativ, copiii au 
trăit la cea mai Înal
tă tensiune a conști
inței patriotice clipe 
de adîncă recunoștin

ță față de faptele de 
vitejie ale înaintașilor 
noștri. care în vre
muri de grea cumpă
nă pentru țară au 
udat cu sîngele lor 
plaiurile vrîncene.

La Mărăști, Mără- 
șești, Soveja, locuri 
pline de glorie și cu 
adincă rezonantă în 
istoria țării. în fața 
monumentelor și a 
criptelor în care o- 
dihnesc pe veci eroii 
bătăliilor pentru Nea- 
tîrnarea și Unitatea 
noastră de stat, pio
nierii s-au aplecat

însemnări de
Ion GRECEA

stăpîniți de emoție, 
depunînd flori. înăl- 
țînd cu glasurile lor 
tinere imnuri de sla
vă, rostind versuri, 
ascultînd evocările 
unor veterani, parti- 
cipanți la îndîrj ițele 
bătălii, cînd deviza 
„pe aicea nu se tre
ce 1“ devenise pe bu
zele fiecărui luptător 
hotărîrea supremă a 
jertfirii pentru pă- 
mîntul scump al ță
rii. Fiii Vrâncioaiei de 
peste veacuri, aureo
lați de legendă, și-au 
aflat mai tîrziu întru
chiparea în vitejia 
maiorului Șonțu și a 
alor săi dorobanți ple
cați de pe aceste me
leaguri să cadă la 
Plevna, cum la fel 
și-au trăit simbolic 
vitejia „halucinan
tele fantome albe", 
ostașii regimentului 32 
Mircea, ce s-au avîn- 
tat în luptă numai în 
cămăși, dar cu inimile 
înflăcărate de dragos
tea pentru țară, zdro- 
bindu-i pe cotropitori.

Această amplă lec
ție de istorie învățată 
la fata locului de

economice in ramura chimiei ? 
Ce acțiuni concrete se între
prind in lumina indicațiilor si 
sarcinilor subliniate la Plenara 
Comitetului Central din noiem
brie si la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din decem
brie 1976 ?

— Pe deplin convinși de adevărul 
că prin realizarea integrală a sarci
nilor de eficiență contribuie la spo
rirea venitului național, de care de
pind direct ritmul de dezvoltare a 
țării, ridicarea nivelului de trai al 
poporului, lucrătorii din toate unită
țile chimiei au trecut cu hotărire la 
transpunerea în practică a indi
cațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Astfel, la nivelul fiecărei 
întreprinderi și centrale s-au întoc
mit planuri detaliate de măsuri, ale 
căror obiective urmăresc mai buna

Convorbire realizată de
Dan CONSTANTIN

(Continuare in pag. a V-a) 

către copiii țării, în 
zilele vacanței lor 
de iarnă, sint ferm 
convins că nu va fi 
uitată de nici unul 
dintre ei. Consiliul ju
dețean al pionierilor 
din Focșani a făcut 
eforturi deosebite pen
tru ca această a 9-a 
ediție a frumoasei ac
țiuni, inițiată de Con
siliul Național, să se 
desfășoare la un înalt 
nivel de exigență, dis
ciplină și organizare. 
Numai un singur fapt 
cred că explică totul : 
fiecare dintre cei pa
tru sute de „ambasa
dori" veniți din înde
părtate colturi ale 
țării a fost găzduit 
în tot acest timp de 
către copiii din Foc
șani, la casele părin
ților lor, prilej de a 
se lega prietenii ce 
nu se vor uita peste 
vreme. Și atit marșul 
pionierilor pe străzile 
orașului, în frunte cu 
propria lor fanfară, 
hora din Piața Unirii, 
carnavalul, cit și spec
tacolul închinat Re
publicii și la care 
și-au dat concursul 
copiii din Nistorești, 
Colacul, Valea Sării, 
cei din Odobești sau 
ai școlii de muzică 
din Focșani, au con
stituit în totalitate o 
amplă și educativă 
manifestare cultural- 
artistică încadrată 
plenar în Festivalul 
național „Cîntarea 
României".

Istoria tării au fă
urit-o înaintașii, o 
făurim astăzi cu toții 
prin marile împliniri 
ale socialismului, o 
vor făuri mîine, prin 
tot ce pot da mai bun 
patriei, copiiii de azi. 
Iată de ce acțiunea 
lor din Țara Vrancei 
merită a fi consemna
tă ca atare, lecția în
vățată aci fiindu-le 
călăuză în viitorime.

VATRA DORNEI ,

Peste prevederi - 
1350 tone minereu
Colectivul Exploatării miniere 

Vatra Dornei consemnează, la înche
ierea primei decade de lucru din 
acest an, o depășire a prevederilor 
de plan cu 1 000 tone minereu de 
mangan și 350 tone minereu neferoa
se. La baza acestui succes stau, ală
turi de vrednicia minerilor de la Ar
șița, Dealu Rusului și Leșu Ursului- 
Nord, măsurile inițiate privind folo
sirea cu randamente superioare a 
mașinilor și agregatelor din subteran, 
utilizarea judicioasă a timpului de 
lucru, pe aceste căi crescînd substan
țial productivitatea muncii. (Gheorghe 
Parascan).
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PRETUTINDENI

Un oraș intr-un oraș — cartierul Drumul Taberei din Capitala Foto : E. Dichis cana
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Aplicind creator programul de masuri ideologice și politico-educative

PROPAGANDA DE PARTID
vie, diversificată, axată pe problemele actualității

vestiga preferințele oamenilor că
rora ne vom adresa. în acest sens, 
comitetul municipal a întreprins 
mai multe cercetări sociologice prin
tre care cele privind : 
socio-profesională a 
„Creșterea, promovarea și folos 
cadrelor", „Comerțul și cerințele

„Integrarea 
tineretului" ; 

folosirea 
_____ ...... J ce
tățenilor", „Folosirea timpului liber 
al tineretului".

— Cum sînt valorificate 
cercetări 7

— De regulă, concluziile 
asemenea studii constituie 

discuției comitetului 1

aceste

unde provin. Pornind de la o serie 
de probleme concrete din viața sa
telor respective, s-a extins activita
tea de propagandă și cultural-edu- 
cativă „la reședință". De un viu in
teres se bucură astfel acțiunea inti
tulată „Hora horelor", prilejuind în- 
tîlniri între specialiști, cadre de 
conducere și activiști din unitățile 
în care lucrează navetiștii, cu oame
nii din satele acestora. în cadrul unor 
asemenea întîlniri, în afara progra
mului artistic, realizat cu concursul a 
diferite formații artistice orășenești 
și sătești, se dau lămuriri asupra

Programul de măsuri pentru apli
carea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Congresu
lui educației politice și al culturii so
cialiste exercită o rodnică influență 
asupra activității politico-ideologice 
și cultural-educative. în aplicarea 
prevederilor lui, numeroase organi
zații de partid au inițiat acțiuni și 
inițiative cu profund ecou în con
științe. Experiența dobindită în or
ganizarea unor asemenea acțiuni a 
format obiectul unei convorbiri 
tovarășul CONSTANTIN TOMA, 
cretar al Comitetului municipal 
partid Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
dețul Bacău.

— Orașul nostru este tînăr 
prin anii de cînd ființează,
și prin vîrsta medie a locuitorilor 
săi, care nu depășește 27 de ani. La 
început au venit pentru a lucra la 
termocentrală și la combinatul pe
trochimic oameni din toate colturile 
țării. Acum, < 
oraș, au ajuns 
ștafeta muncii 
în mod firesc, 
diferențieri de 
de preocupări, 
spiritul 
comitetul 
orientat întreaga activitate 
că și cultural-educativă în 
ferențiat, astfel incit să 
cerințelor proprii fiecărei 
soeio-profesionale.

De pildă, pînă acum cîțiva ani, 
nu erau rare cazurile cînd un 
specialist oarecare era chemat să 
prezinte o expunere pe o anu
mită temă într-o sală plină cu 
oameni invitați fără nici un fel de 
criteriu. Tema era interesantă, dar, 
datorită nivelului diferit de cunoștințe 
al asistentei, problemele abordate erau 
înțelese doar de o parte dintre in
vitați, alții nu Ie puteau asimila ; 
noi însă marcam în planul de activi
tate „o acțiune îndeplinită". Acum 
procedăm altfel : înainte de a iniția 
anumite acțiuni, începem prin a in-

! unor 
obiec- 

munici-

copiii lor. născut! în 
la vîrsta cînd preiau 
de la părinții lor.

, între locuitori există 
pregătire, de vîrstă, 

, Tocmai de aceea. în 
prevederilor programului, 

municipal de partid a 
ideologi- 
mod di- 

răspundă 
categorii

de partid care stabilește măsu- 
ce se impun, atît pe linie de 

propagandă, cît și în domeniul eco
nomic sau social — pentru elimina
rea neajunsurilor constatate. Bună
oară, ultimul studiu la care m-am 
referit evidenția la tineri o anumită 
lipsă de Interes fată de casa de cul
tură. Cauza ? Manifestările organi
zate aici nu erau suficient de atrac
tive. Acum, în spiritul prevederilor 
programului de măsuri, a fost reo- 
rientată activitatea casei de cultură, 
ceea ce atrage foarte multi ti
neri ; pe de altă parte, acțiunile de 
propagandă și cultural-educative din 
întreprinderi le dau posibilitate ti
nerilor să-și folosească timpul liber 
într-un mod util și plăcut.

— Vorbind despre necesitatea unei 
diferențieri a activității cultural- 
educative în rîndurile tineretului, ce 
s-a întreprins efectiv în acest sens 7

— In întreprinderile noastre mun
cesc tineri care locuiesc împreu
nă cu familiile în oraș, alții stau 
la cămine, iar alții sînt nave
tiști. Cu aceștia din urmă desfășu
răm munca de propagandă atît în 
întreprinderi, cît și în satele de

w

unor probleme ridicate de munci
torii navetiști și de săteni ; se pre
zintă aspecte din viața întreprin
derii ; sînt evidential muncitorii 
fruntași în întrecerea socialistă șt 
criticați cei care încalcă disciplina 
muncii. Si trebuie să spunem că 
rezultatele ne-au întrecut așteptările, 
in sensul că opinia satului a avut 
un rol important în educarea mun
citorilor navetiști.

De altfel. în activitatea noastră 
obișnuim să ne sfătuim adesea cu 
oameni aparținind diferitelor cate
gorii profesionale. Voi aminti. între 
altele, o interesantă întîlnire cu 
inovatorii. Le-am prezentat sarcinile 
care ne stau în față, le-am solicitat 
sprijinul pentru soluționarea lor. 
Drept urmare, s-au stabilit modali
tăți concrete de întrajutorare teh
nică, s-a îmbunătățit documentarea, 
s-a organizat un așa-numit „Infor- 
matic-club“ unde se întîlnesc ingi
neri și maiștri, alte cadre tehnice 
de diferite specialități, care fac 
schimb de idei, conturează inițiative...

în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului cu 
prilejul recentei Consfătuiri de 
lucru de la C.C. al P.C.R., intensifi
căm acțiunile menite să stimuleze 
introducerea noului în producție, e- 
conomisirea resurselor materiale, 
sporirea generală a eficienței activi
tății economice. Printre acestea, aș 
menționa consfătuirile organizate cu 
maiștrii. în care dezbatem probleme 
tehnice, propuneri de măsuri menite 
să ridice nivelul conducerii procese
lor de producție.

— Cum folosiți diferitele forme ale 
muncii de propagandă 7

— Căutăm, in genere, să utilizăm 
o mai mare varietate de forme. 
Astfel, multiplele mijloace ale pro
pagandei vizuale (grafice, lozinci, 
chemări, fotogazete, afișe) sînt am
plasate in apropierea locurilor de 
producție șl permanent actualizate, 
în funcție de sarcinile concrete, de 
succesele și neajunsurile din sec

țiile și atelierele respective. în în
treprinderi organizăm expoziții per
manente cu cele mai bune din pro
dusele realizate, relevînd îndeosebi 
preocupările de modernizare, de asi
milare a noi produse, de îmbunătă
țire a calității și de reducere a im
porturilor. cît și „vitrinele calității", 
în care sînt prezentate produse de 
calitate necorespunzătoare, rebuturi, 
specificîndu-se cauzele apariției lor, 
precum și cei răspunzători de pro
ducerea lor.

— După cum se știe, programul 
pune un accent deosebit pe lărgi
rea activului de lectori și propagan
diști, pe îmbunătățirea pregătirii a- 
cestora...

— Avem un activ obștesc format 
din circa 100 de lectori și propagan
diști, specialiști în economie, con
ducerea științifică a producției, filo
zofie, istorie, drept ș.a.,' care sînt 
repartizați în cadrul a 22 puncte de 
documentare politico-ideologică. Co
mitetul municipal de partid orientea
ză pe propagandiști și lectori să nu 
se limiteze la simple expuneri, ci să 
stimuleze discuții, schimburi de opi
nii, confruntări de idei. Așa de pildă, 
dezbaterea temelor legate de comba
terea concepțiilor mistice s-a bucurat 
de succes tocmai datorită faptului că 
nu ne-am ferit de discuții în contra
dictoriu sau de probleme aparent mai 
dificile. Am’ ajuns, de asemenea, la 
concluzia necesității de a invita mai 
des lectori și alți specialiști din Ca
pitală, din centrele universitare.

Acordăm o mare atenție Festiva
lului național „Cintarea României" 
urmărind să asigurăm o paletă lar
gă a modalităților de afirmare. Voi 
aminti astfel că Muzeul de istorie 
al municipiului organizează în săli
le de spectacol și în întreprin
deri cicluri de expoziții privind 
continuitatea și unitatea poporului 
român, corelația unor momente de
cisive ale istoriei naționale cu aceea 
a altor popoare, lupta generațiilor de 
înaintași pentru păstrarea ființei na
ționale, eforturile constante ale po
porului român pentru dezvoltarea 
științei și tehnicii etc. Bibliotecile or
ganizează prezentarea cărții social- 
politice de actualitate, precum și a 
noilor lucrări beletristice și tehnico- 
științifice, ședințe ale unor cenacluri 
literare și șezători.

Desigur, știm că am făcut încă puțin 
din cît e necesar și posibil. Pe baza 
propriei experiențe și a însușirii ex
perienței valoroase a altor comitete 
municipale de partid vom căuta să 
adaptăm la realitățile și cerințele 
noastre metode și forme de activi
tate care își vor fi dovedit eficaci- 

prevederilortatea în înfăptuirea 
programului.

Convorbire 
Corneliu

Din noul peisaj urbanistic al orașului Tirgu Mureș

• Fapte • Opinii • Propuneri
Q 46 dO atll de munc4 'n aceeași meserie și întreprindere 

are acum, la vîrsta pensionării, strungarul Vasile Mititelu de la I.M. 
„Nicolina“-Iași. De-a lungul acestor ani. datorită priceperii, hărniciei, 
conștiinciozității sale, el și-a dobîndit stima întregului colectiv, a con
stituit întotdeauna un exemplu demn de urmat, ocupîndu-se cu aten
ție și grijă de formarea multor generații de strungari, bine pregătiți. 
(Nicolae Birliga, I.M. ,,Nicolina“-Iași).

® Promisiunile nu ^in de cald... în repetate rînduri ni s-au 
dat asigurări că vor fi lichidate deficiențele din activitatea depozite
lor de combustibili din municipiul Brăila și cetățenii vor avea lem
nele și cărbunii la domiciliu în timp util. Totuși, majoritatea comen
zilor continuă să fie onorate după 5—6 luni de la achitare. Deși ne 
aflăm în plină iarnă și am plătit încă din luna iulie 1976 combustibilul 
și costul transportului, nici pînă acum nu ne-a venit rîndul să-l pri
mim acasă. Nu se pot găsi oare soluții eficiente în vederea unei mai 
mari operativități la aceste servicii 7 (Un grup de cetățeni din muni
cipiul Brăila).

® Cooperatorii din satu’ Botoș, comuna lacobeni, județul 
Suceava, au construit, prin contribuție bănească, muncă patriotică și 
cu sprijinul cooperativei de consum zonale Vatra Dornei, un nou ma
gazin cu bufet. Dotat cu mobilierul necesar prin redistribuire de la 
alte unități, magazinul a fost dat de curînd în folosință, urmînd ca in 
vara acestui an să se execute tencuielile și zugrăvelile exterioare. S-au 
luat, totodată, măsuri pentru o aprovizionare corespunzătoare cu mărfu
rile necesare la toate unitățile din rețeaua comercială din comună. 
(O. Popescu, șef serviciu C.F.I. din cadrul U.J.C.C, Suceava).

iFAPTULi
I‘DIVERS

O casă
expoziție

se pe- 
diferite 
o mare 
interes

Prin fața vizitatorului 
rindă, frumos orinduite, 
colecții cu piese rare de 
valoare documentară și 
științific. Cele mai prețioase par
a fi colecțiile de numismatică, 
medalii și insigne. Monede ro
mane din vremea împăraților 
Traian șl Vespasian, două 
tezaure cu monede turcești 
din aur și argint, o medalie bă
tută în 1867 cu prilejul con
cursului de agricultură din 
România, un vechi sigiliu al o- 
rașului Moinești, mari colecții 
de săbii, bancnote, cărți poșta
le și ilustrate. Apare chiar un 
tub de proiectil pe care ostașii 
unei companii de pionieri l-au 
dăruit la sfîrșitul primului 
război mondial comandantului 
lor „în semn de recunoștință și 
dragoste". Vă gîndiți poate Că 
ne aflăm în sălile unui muzeu 
de rarități 7 Nu. sîntem în casa 
tehnicianului Gh. Ungureanu de 
la U.J.C.M. — Bacău, care și-a 
transformat casa într-o expozi
ție deschisă. „Doresc ca obiec
tele etalate, spune simplu pasio
natul colecționar, să bucure 
ochii vizitatorilor și să le îm
bogățească mintea".

Reîntâlnire

o jumătateIu juiiiaia 
de secol!

realizata de
carian

® „Medicina !n sluiba omului" reprezintă genericul sub care 
se desfășoară, lunar, la Casa de cultură a municipiului Giurgiu, un 
ciclu de expuneri pe teme de educație sanitară Susținute de medicul 
chirurg Șerban Iliescu, directorul spitalului unificat din localitate, ex
punerile, la care participă sute de cetățeni, sînt însoțite de filme do
cumentare din domeniul medical. (Traian Barbălată, activist cultural, 
Giurgiu, județul Ilfov).

® Perseverență pionierească. Un pui de căprioar4 
rănit, găsit de pionierii din comuna Cindești, județul Vrancea, fusese 
considerat la un moment dat ca irecuperabil. Pionierii din localitate 
au fost singurii insă care au crezut in vindecarea micului căprior, pe 
care l-au îngrijit și hrănit cu toată atenția zi de zi, pe parcursul a 
zece luni. în prezent, vindecat complet, acesta a fost dus la Muzeul 
de științe naturale din Focșani. (Ionică Sava, profesor, comuna Cîn- 
dești, județul Vrancea).

O fol

Controlul obștesc despre... controlul obștesc

I

I

Lacrimi de bucurie, 
îmbrățișări... Dar iată 
faptele, tn anul 1921, 
Buduriș, din localitatea Otesani- 
Vilcea, o lăsase pe fiica ei Ani- 
șoara, in vîrstă de numai 8 luni, 
la Mănăstirea Bistrița. De a- 
tunci n-a mai aflat nimic de ea. 
tntimplarea a făcut ca, in vara 
anului trecut, unul dintre băie
ții Elisabetei, și anume Vasile 
Budurif, care se angajase la 
C.A.P. Vărădic din județul Ti
miș, să afle, de la oamenii din 
sat, ei in apropiere a locuit, cu 
ani in urmă, o femeie origi
nară de pe meleagurile vilcene, 
care purta același nume cu el. 
Cu ajutorul sătenilor din Vără
dic, ea a fost găsită tocmai in 
Reșița, unde lucra ca economis
tă. Deplasindu-se in comuna na
tală, Anișoara Buduris și-a re
văzut, după aproape o jumătate, 
de secol, bătrina mamă și și-a 
cunoscut cei nouă frați și surori.

sărutări, 
pe scurt 
Elisabeta

POPASURI ÎN
în ultimii ani, cooperația de 

consum maramureșeană, ca și din 
alte judefe ale țării, a construit și 
amenajat atrăgătoare unități turis
tice. locuri de popas și reconfor- 
tare pentru petrecerea zilelor de 
vacantă.

La numai 25 km de Baia Mare, 
pe șoseaua națională ce duce spre 
Sighetu Marmației se află hanul 
„Pintea Viteazul". Amplasat într-un 
decor natural de o rară frumusețe, 
pe muntele Gutîi, la 1 000 metri al
titudine, hanul oferă — și acum, 
în anotimpul alb — condiții bune

Noutăți din cooperația meșteșugărească
Pe baza sugestiilor vizitatorilor 

Tîrgului de mostre de bunuri de 
consum din 1976, cooperația mește
șugărească și-a propus dezvoltarea 
într-un ritm accelerat a producției 
și desfacerii articolelor de podoabă. 
Astfel, pentru actualul cincinal s-a 
stabilit dublarea, pînă în 1980. fată 
de anul 1975, a volumului de pres- 
tări-servicii în activitatea de con
fecționat și reparat bijuterii din 
aur și argint și dublarea produc
ției de serie a articolelor de po
doabă confecționate din alte mate
riale ce se desfac prin unitățile co
merciale.

Pentru a pune în valoare rezer
vele de materiale existente în țară. 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, sub îndrumarea 
Consiliului de coordonare a pro
ducției bunurilor de larg consum, 
în colaborare cu Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei, cu Con
siliul popular al județului Hune
doara au analizat resursele de pie
tre semiprețioase și pietre divers 
colorate existente în județ, consi- 
derînd că sînt premise pentru 
dezvoltarea unei industrii de pre
lucrare a pietrelor semiprețioase 
care să fie montate pe articole de

(Urmare din pag. I)
Paralel cu execuția unor asemenea 

construcții care vor îmbogăți consi
derabil fondul locativ al Capitalei și 
zestrea sa de edificii cu diverse alte 
destinații social-culturale, pe terito
riul orașului se vor desfășura și o 
serie de lucrări cu caracter edilitar- 
gospodăresc, deosebit de importante 
prin volumul și. mai ales, prin func
ționalitatea lor. Să ne oprim mai in- 
tîi asupra dezvoltării rețelei de ter- 
moficare. Aceasta se va extinde cu 
încă 8 km. urmărind să asigure a- 
limentarea cu energie termică în
deosebi a noilor locuințe. în 
felul acesta, numărul apartamen
telor a căror încălzire se va asigura 
prin sistemul de termoficare va creș
te de la circa 240 000 în 1976 la circa 
280 000 la finele anului 1977. Printre 
altele, vor fi executate conductele 
magistrale Rahova — Sebastian. Po
dul Văcărești — șos. Olteniței — Pis
cului, Calea Văcărești — b-dul Colec
torului, șos. Ștefan cel Mare — Gro- 
zovici — Dorobanți, închiderea ine
lului dintre C.E.T. Grozăvești și 
C.E.T. Sud. prin b-dul Iile Pintilie, 
între Calea Dorobanți și b-dul 1 Mai ; 
se vor automatiza încă 25 de puncte 
termice etc.

MARAMUREȘ
de odihnă și confort (asigurate în 
camere cu încălzire centrală).

O gazdă ospitalieră este și com
plexul turistic „Zimbrul" din Si
ghetu Marmației. în centrul orașu
lui Tîrgu-Lăpuș, cooperația de con
sum a construit un hotel cu 60 
locuri, restaurant și bar. O fru
moasă unitate turistică, situată la 
12 km de Baia Mare. în pădurea 
Lăpușel este cabana „Două veve
rițe".

în fotografie : hanul „Pintea Vi
teazul".

podoabă. Din aceste resurse, I.J.I.L. 
— Hunedoara și cooperativa-„Meta- 
lurgica" — Cluj-Napoca au început 
prelucrarea materialelor, realizînd 
o colecție de circa 200 modele de 
articole de podobă din pietre se- 
miprețioase — jaspuri și lemn sili- 
cifiat — montate în bijuterii din 
aur. argint și metale comune.

Unitățile cooperației meșteșugă
rești și-au propus lărgirea întregii 
game sortimentale a produselor de 
podoabă de la circa 2 300 modele în 
anul 1976 la aproape 4 500 modele 
în anul 1980. De asemenea, se vor 
crea noi modele de bijuterii cu 
pietre semiprețioase și divers colo
rate din producția internă, atît la 
produsele de serie cît și la cele 
executate la comandă.

în paralel cu creșterea produc
ției și diversificarea modelelor se 
va acționa pentru îmbunătățirea 
calității. Astfel, se va introduce 
metalizarea cu argint a produselor 
din metale comune realizate la 
cooperativele „Metalurgica" — 
Cluj-Napoca și „Arta aplicată" — 
București, pictura în email la coo
perativa „Dinamo" — Timișoara, 
lustruirea electrochimică cu agenți 
de luciu realizați în țară etc.

în domeniul alimentării cu apă se 
prevăd o seamă de lucrări menite să 
asigure satisfacerea cerințelor spori
te de consum, al căror nivel a ajuns 
în 1976 la o medie zilnică de un mi
lion mc. în acest scop, vor continua 
în ritm susținut lucrările de execu
ție a etapei a doua a stației de pom

Bucurestiul...
pare Roșu (260 000 mc/zi), cre!ndu-se 
condiții, ca încă din trimestrul actual, 
să fie pusă în funcțiune aproape o 
treime din capacitatea proiectată și 
să se asigure astfel un volum de 
80 000 mc pe zi, cu șase luni înainte 
de termenul planificat. Concomitent 
se va continua echiparea stației Gri- 
vita. pentru atingerea capacității de 
85 000 mc pe zi. iar rețelele de aduc- 
țiune se vor extinde cu încă 11 km. 
Tot în acest an va începe execuția 
unei noi instalații de captare și tra
tare a apei din lacul Pantelimon II, 
care va furniza un debit suplimentar

în pregătirea consfătuirilor jude
țene și a consfătuirii pe țară privind 
controlul obștesc continuăm să pu
blicăm opinii de la cititori, în legă
tură cu căile și mijloacele de perfec
ționare a activității în acest dome
niu, inclusiv privind îmbunătățirea 
unor prevederi ale Legii nr. 6/1972, 
care reglementează organizarea și 
funcționarea echipelor cetățenești. 
De această dată publicăm opinii ale 
unor corespondenți din București.
• O. Halagian, membru în comisia 

de coordonare și îndrumare a con
trolului obștesc din Capitală : „Ex
periența celor aproape 5 ani, care au 
trecut de la adoptarea Legii nr. 6, 
a confirmat justețea măsurilor adop
tate în 1972 de conducerea de partid 
și de stat privind reorganizarea acti
vității de control obștesc și trecerea 
sa sub directa conducere și organi
zare a Frontului Unității Socialiste. 
Practica celor aproape 5 ani a evi
dențiat însă și necesitatea aducerii 
unor îmbunătățiri în acest domeniu, 
în special pe linia sporirii eficientei 
controlului exercitat de echipele ce
tățenești. Astfel, din punct de vedere 
organizatoric s-a dovedit că actualele 
comisii de profil, constituite în ca
drul consiliilor locale ale Frontului 
Unității Socialiste, nu-și pot mani
festa pe deplin rolul de coordonare 
și îndrumare a activității de control 
obștesc, neavînd împuternicirea ne
cesară conferită prin lege. Propun, 
de aceea, să se stipuleze într-un pa
ragraf al Legii nr. 6 competențele 
acestor comisii și modul lor de or
ganizare, prevăzîndu-li-se, ca princi
pală atribuție, urmărirea modului In 
care unitățile controlate de echipele 
cetățenești și organele lor ierarhic 
superioare rezolvă constatările și 
propunerile făcute de reprezentanții 
obștii. De asemenea, pornind de la 
experiența pozitivă acumulată în 
legătură cu organizarea consfătuiri
lor pe tema controlului obștesc aș 
propune să se generalizeze acest 
procedeu, stabilindu-se prin lege pe
rioadele de timp la care se pot con
voca pe plan local asemenea consfă
tuiri. Consfătuirile ar putea fi orga
nizate fie pe anumite profiluri de 
activitate (comerț, servicii publice, 
transport în comun etc.), fie în 
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de apă industrială de 120 mii mc pe 
zi consumatorilor din platformele „23 
August", Dudești. Popești-Leordeni, 
Berceni și Progresul. în vederea unei 
mai bune gospodăriri a resurselor de 
apă. la Adunați și Ilfoveni vor fi 
realizate noi acumulări cu un volum 
de 6,4 milioane mc, care vor compen

sa deficitele de pe rîul Dîmbovița, la 
priza de apă pentru stația Arcuda, 
în perioadele secetoase ; vor fi create 
noi baraje la Plumbuita și Fundeni, 
pentru completarea salbei de lacuri 
de pe valea Colentinei cu încă două 
acumulări avind un volum de 3,5 mii. 
mc și o suprafață a luciului de apă 
de 1,43 ha; se va termina decolma- 
tarea riului Colentina în zona lacu
lui Mogoșoaia, toate acestea circum- 
scriindu-se în sfera unor preocupări 
mai susținute pentru modernizarea 
imprejurimilor Capitalei și transfor
marea lor în zone complexe de agre
ment pentru populație. în sfirșit,

Opinii de la cititori
scopul perfecționării pe un plan mai 
general a controlului obștesc. Perio
dic ar fi bine să se țină și consfă
tuiri pe țară pe tema controlului ob
ștesc".

• Constantin Comănici, economist 
la sucursala municipiului București a 
Băncii Naționale : „Subscriu la pro
punerea făcută în „Scînteia" din 26 
noiembrie 1976 de Stelian Enache, de 
la întreprinderea „Semănătoarea", în 
legătură cu -scurtarea perioadei de a- 
legere a membrilor echipelor de con
trol obștesc de la 2 ani la un an 

In întîmpinarea Consfătuirii pe țară

în acest fel se va asigura antrenarea 
unui număr sporit de reprezentanți 
ai oamenilor muncii la activitatea 
de control. Totodată, colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, din unitățile coopera
tiste care aleg reprezentanții lor în 
echipe, ar putea exercita mai efici
ent rolul de opțiune fată de cei aleși 
(schimbîndu-i, acolo unde este ca
zul. pe controlorii obștești care 
nu-șl îndeplinesc cum se cuvine 
mandatul încredințat). Aș propune, 
de asemenea, ca în Legea nr. 6 să 
se țină seama de noua reglementare 
intervenită în organizarea și func
ționarea comitetelor și consiliilor ce
tățenești de părinți (care au fost în
vestite cu atribuții de control în ce 
privește asigurarea condițiilor de 
viață ale copiilor din grădinițe și ale 
elevilor din școli) și să se prevadă 
la art. 13 din lege că echipele de 
control obștesc vor conlucra în acti
vitatea desfășurată cu comitetele și 
consiliile cetățenești de părinți".

• Septimlu Milea, responsabil cu 
activitatea de control obștesc la con
siliul sindicatelor din sectorul 7: 
„Deși în Legea nr. 6 se arată că e-
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alte lucrări vor urmări îmbunătățirea 
calității apelor prin asigurarea ex
ploatării la parametrii proiectați a 
instalațiilor de neutralizare și pre- 
epurare a apelor industriale uzate, 
extinderea rețelei de canalizare cu 
încă 38 km.

Un loc aparte este rezervat în pla
nul pe 1977 acțiunii de modernizare 
a drumurilor. Suprafața străzilor ce 
vor fi modernizate va însuma peste 
250 000 mp. cu 50 000 mai mult decit 
în 1976. La toate acestea se vor a- 
dăuga apoi diverse alte lucrări gos
podărești și de înfrumusețare a ora
șului. precum și pentru asigurarea 
curățeniei.

După cum se vede, un program de 
investiții social-culturale deosebit de 
bogat, menit să asigure condiții tot 
mai bune pentru satisfacerea multi
plelor cerințe de viată ale oamenilor 
muncii, pentru solutionarea numeroa
selor probleme din cele mai diverse 
compartimente ale mecanismului 
complex al vieții și activității celui 
mai mare oraș al tării. Acum, esen
țial este ca toți factorii care concură 
la realizarea lui să-și concentreze 
toate forțele și mijloacele de care 
dispun în vederea transpunerii tu
turor proiectelor respective, în mod 
exemplar, in realitate. 

chipele trebuie să înscrie constatările 
lor doar în registrele unice de con
trol din unități, totuși, in marea 
majoritate a cazurilor, echipele în
tocmesc mai multe copii după pro
cesul verbal de control (pe hîrtii in
dependente), pe care le trimit apoi 
— după cum cred de cuviință — ia 
organul ierarhic superior, la comi
sia locală de coordonare a controlu
lui obștesc sau la alte organe. Pro
pun de aceea ca, revăzîndu-se sis
temul de circulație a proceselor ver
bale de control, să se stabilească 
exact în lege unde trebuie trimise 

și, în funcție de aceasta, să se mo
difice și alcătuirea registrelor de 
control din unități (prevăzîndu-se un 
număr corespunzător de exemplare- 
copii pentru fiecare proces verbal în 
parte).

• Stoica Petre, controlor obștesc 
în cadrul întreprinderii I.P.R.S. Bă- 
neasa : „Desigur, funcția principală 
a controlului obștesc este aceea de 
factor de educație civică, de stimu
lare a preocupării și interesului ce
lor controlați pentru perfectionarea 
activității unităților de interes pu
blic în care lucrează. Dar la fel de 
importantă este și menirea echipe
lor cetățenești de a lua atitudine 
față de orice manifestare de negli
jență. de nepăsare și lipsă de răs
pundere din partea lucrătorilor uni
tăților publice. Or, pentru a spori 
competenta echipelor și eficiența 
intervențiilor lor în asemenea si
tuații. consider că legea ar trebui 
să prevadă dreptul membrilor echi
pelor de a propune, prin procesele 
verbale încheiate în unități sau, di
rect, prin sesizarea conducerilor de 
unități, sancționarea celor găsiți vi- 
novați cu ocazia controalelor".

• Ștefan Manca, zețar la între
prinderea poligrafică „Informația" : 
„De un real folos pentru activitatea 
controlorilor obștești, pentru cunoaș
terea de către aceștia a reglementă
rilor legale din domeniile în care 
își exercită mandatul de Împuterni
ciți ai obștii, ar fi editarea de către 
fiecare departament — în cadrul 
unei acțiuni coordonate — a unor 
broșuri cu principalele acte norma

Prima tragere „LOTO—2" a anului
Datorită marelui succes înregis

trat, tragerile „LOTO 2“ vor con
tinua să se desfășoare și în anul 
1977.

Astfel, prima tragere „LOTO 2“ 
din acest an va avea loc duminică, 
16 ianuarie 1977.

Tragerile „LOTO 2“ se bazează 
pe un total de 75 numere diferite 
(de la 1 la 75), efectuîndu-se 3 ex
trageri (în continuare) de cîte 4 
numere.

Cîștigurile se atribuie pe 6 ca
tegorii, putîndu-se obține premii 
de valoare fixă (100 lei) și numai 
cu 2 numere cîștigătoare.

De altfel, valoarea celui mai mic 
premiu la „LOTO 2“ este de 
100 Iei.

Participarea la tragerea „LOTO 

tive din fiecare sector de activitate. 
Iar aceste broșuri să fie înmînate 
fiecărei echipe (în funcție de profi
lul unităților pe care le controlea
ză) odată cu înmînarea legitimației 
și a tichetului de control".

• Petre Șntru, responsabil cu ac
tivitatea de control obștesc la con
siliul sindicatelor din sectorul 5 : 
„Succesul, mai exact spus eficiența 
controlului obștesc, depinde în mare 
măsură nu numai de receptivitatea 
celor controlați, ci și de perseve
rența fiecărei echipe, de stăruința 
acesteia în a urrhăn modul de re
zolvare a propunerilor făcute. Or, 
pentru aceasta este obligatoriu ca 
fiecare echipă să meargă cît mai 
frecvent pe teren, să cunoască cit 
mai bine condițiile de servire a pu
blicului, să consulte opiniile cetățe
nilor. Cred de aceea că obligativita
tea prevăzută în lege ca flecare e- 
chipă să meargă în control cel pu
țin o dată pe lună la unitățile repar
tizate este binevenită, iar pentru 
asigurarea frecvenței respective ar 
trebui să se prevadă și cine are da
toria să se ocupe de mobilizarea 
echipelor (implicînd aici în mod di
rect toate organizațiile componente 
ale Frontului Unității Socialiste). 
Practica arată că, acolo unde sindi
catele sau organizațiile de tineret 
urmăresc pe bază de grafic depla
sările echipelor, frecvența controa
lelor este mult sporită".

• Tincuța Pirlea, muncitoare la în
treprinderea de confecții și tricotaje 
București : „în legătură cu aspectul 
esențial al controlului obștesc, anu
me asigurarea eficienței sale, fac și 
eu două propuneri : a) să se pre
vadă în lege obligația organelor spe
cializate în control (inspecția co
mercială. inspecția sanitară etc.) de 
a verifica. în cadrul atribuțiilor lor 
de serviciu, modul cum sînt soluțio
nate de către unitățile controlate 
constatările și propunerile echipelor 
cetățenești și — de la caz la caz — 
de a lua măsuri fată de cei ce mani
festă lipsă de interes în valorifica
rea sesizărilor echipelor î b) tot în 
lege să se stipuleze obligația or
ganelor ierarhic superioare unită
ților controlate de a verifica dacă 
conducerile unităților din subordine 
au luat măsurile necesare pentru so
luționarea constatărilor făcute de 
echipele cetățenești".

★
Așteptăm în continuare de la ci

titori alte propuneri și opinii în le
gătură cu perfectionarea activității 
de control obștesc.

Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

2“ se face numai pe biletele seria 
„R“, completate astfel:

— 1 variantă simplă achitată
100%;
- 2 variante simple achitate

60%;
— 4 variante simple achitate

25%.
Precizăm că, indiferent de cota 

jucată, toate biletele au drept de 
participare la toate cele 3 extra
geri.

Atenție 
la sobe!

După ce au aprins focul, soții 
Emancipa tu din Slatina, str. 
Mihail Kogălniceanu nr. 26, au 
umplut bine soba cu cărbuni, au 
astupat gurile de aerisire și s-au 
culcat, tn dimineața zilei de 12 
ianuarie au fost găsiți morți. în 
urma cercetărilor s-au stabilit 
cauzele : intoxicare cu bioxidul 
de carbon emanat de cărbunii 
din sobă. Este o întimplare tra
gică și nu rară, care ne face să 
punem din nou întrebarea : cum 
folosiți sobele cu cărbuni in 
timpul iernii 7

Primii pași 
în...
circulație

„Alfabetul circulației", „Se
maforul", „Prima mea cursă cu 
bicicleta", „La derdelus"... Ti
tlurile unor asemenea povestiri, 
pline de învățăminte pentru cei 
mai mici pietoni, alcătuiesc su
marul primului manual experi
mental de circulație rutieră des
tinat claselor I—IV, elaborat re
cent de Ministerul Educației și 
Invățămintului, in colaborare cu 
Inspectoratul General al Mili
ției din cadrul Ministerului de 
Interne. Cele 167 de pagini bogat 
ilustrate ale manualului (apărut 
intr-un tiraj de masă) alcătuiesc 
tot atitea lecții de conduită pen
tru elevii școlilor primare in ca
litatea lor de... pietoni.

Cale liberă, micuți pietoni, și... 
atenție cum circulați l

Clinii

Vă reamintim că la tragerile 
„LOTO 2“ autoturismele „Da
cia 1300" se acordă in cadrul va
lorii unitare a cîștigurilor de Ia 
orice categorie, în cazul In care 
valoarea calculată este egală sau 
superioară contravalorii autoturis
mului, respectiv 70 000 lei.

vagabonzi
Nu știm cum o fi prin alte 

cartiere ale Capitalei, dar în 
„Pajura" — după cum ne sem
nalează mal multi cetățeni — 
s-au înmulțit In ultima vreme 
cîinii vagabonzi. O adevărată 
haită de cîini sălbăticiți și agre
sivi trăiește aici nestingherită. 
Ieri seară, o fetiță de nouă ani 
a fost atacată și mușcată grav 
de un asemenea cîine. Cînd 
mama fetiței a urmărit dinele, 
el s-a retras In mijlocul haltei, 
care mîrîia amenințătoare...

La o întrebare a noastră, to
varășul director al întreprinde
rii „Protan" (noua denumire a 
întreprinderii de ecarisaj) ne-a 
răspuns că întreprinderea nu 
dispune de mijloacele necesare 
pentru a prinde aceste animale 
devenite pericol public. Noi n-a
vem motive să punem la îndo
ială afirmația, dar nici nu pu
tem să nu întrebăm: Chiar așa7

Rubrics realizata de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteir J
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CURSUL „PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ACTIVITĂȚII DE PARTID ȘI DE STAT"
între direcțiile principale de ac

țiune pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, Programul Partidului Comu
nist Român, adoptat la Congresul 
al XI-lea, înscrie la loc de frunte 
creșterea productivității muncii, de
finind-o ca „factor esențial in dez
voltarea generală a societății".

Productivitatea muncii reprezintă 
nn raport intre cantitatea de pro
ducție, de o anumită calitate, ob
ținută și timpul utilizat în acest 
scop. Mărimea sau nivelul produc
tivității muncii pot fi apreciate fie 
prin cantitatea de produse obținute 
într-o anumită unitate de timp, fie 
prin cheltuielile de muncă pe uni
tatea de produs. Cu cit cantitatea 
de bunuri obținute într-o unitate 
de timp este mai mare, sau cu cît 
timpul necesar pentru realizarea, u- 
nei unități de produs este mai mic, 
cu atît productivitatea muncii este 
mai înaltă. Astfel, productivita
tea muncii reflectă eficiența cu 
care este utilizată o anumită canti
tate de muncă in procesul de pro
ducție. Orice creștere a producti
vității muncii reprezintă o econo
misire de muncă socială. Pe aceas
tă cale societatea poate să-și creeze 
resurse sporite pentru satisfacerea 
tot mai bună a necesităților, pentru 
accelerarea dezvoltării sale.

Productivitatea muncii îmbracă 
două forme principale : individuală 
și socială. în timp ce productivita
tea muncii individuale exprimă e- 
ficiența cheltuirii muncii în condi
ții specifice de înzestrare tehnică, 
organizare și calificare a forței de 
muncă — referlndu-se deci la un 
muncitor sau la un grup de mun
citori, productivitatea muncii so
ciale are în vedere media socială, 
între aceste două forme de expri
mare a productivității muncii exis
tă o strînsă legătură — economia 
de muncă obținută de o întreprin
dere sau, dimpotrivă, irosirea aces
teia influențînd direct ecopOmia de 
muncă la nivelul întregii societăți.

Tendința de economisire a mun
cii este caracteristică oricărei socie
tăți. întotdeauna omul s-a străduit 
să-și _ perfecționeze uneltele de 
muncă, să creeze altele noi, cu ran
damente superioare, să îmbunătă
țească formele și metodele de orga
nizare a producției. în scopul creș
terii rodniciei eforturilor sale, al 
obținerii unei ‘cantități sporite de 
bunuri materiale, al diminuării 
cheltuielilor de muncă. Fiecare 
orinduire nouă a apărut și s-a 
dezvoltat tocmai pentru că a reali
zat un progres însemnat în creș
terea productivității muncii, suc
cesiunea istorică a orînduirilor 
sociale marcînd însăși evoluția as
cendentă a productivității mun
cii. Rezultă deci că sporirea produc
tivității muncii constituie o lege c- 
conomică generală a progresului. 
Intensitatea acțiunii acestei legi, 
formele ei concrete de manifestare, 
consecințele social-economice pe 
care le determină depind însă, ne
mijlocit, de relațiile de producție 
proprii fiecărei orîriduiri.

Relațâile de producție socialiste, 
favorizînd dezvoltarea în ritm înalt 
a forțelor de producție, creează
condiții optime și pentru o con

tinuă, puternică și rapidă creș
tere a productivității muncii. Toc
mai de aceea. Lenin aprecia pro
ductivitatea muncii drept „fac
torul cel mai important. cel 
mai de seamă al victoriei noii orin- 
duiri sociale". „Capitalismul — a- 
răta Lenin — poate și va fi defi
nitiv învins prin aceea că socialis
mul creează o nouă și mult mai 
înaltă productivitate a muncii". 
Pentru a înțelege esența acestei 
importante teze trebuie pornit de 
la constatarea că în capitalism le
gea creșterii productivității muncii 
se manifestă ca o tendință instabi
lă, care nu se realizează perma
nent, din cauza acțiunii unor fac
tori generați de proprietatea privat 
capitalistă. Socialismul asigură for
țelor de producție cîmp liber de

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
— pîrghia progresului rapid
al economiei naționale

9

acțiune, creează condițiile pentru 
acțiunea liberă a legii creșterii pro
ductivității muncii.

Caracteristică definitorie a socia
lismului, creșterea puternică a pro
ductivității muncii se impune ca 
o necesitate cu atît mai stringen
tă în cazul țării noastre — țară 
socialistă în curs de dezvoltare. 
Numai prin creșterea rapidă a 
productivității muncii se poate asi
gura lichidarea decalajelor care ne 
mai despart de statele avansate 
din punct de vedere economic ; li
chidarea decalajelor pe planul dez
voltării economice depinde, in ul
timă instanță, de lichidarea deca
lajelor dintre nivelurile productivi
tății muncii. Realizînd ritmurile 
de creștere a productivității mun
cii prevăzute de actualul cincinal, 
economia noastră națională va pu
tea înlătura, în decurs de 3—i cin
cinale, decalajul existent pe planul 
productivității muncii din industrie 
față de unele țări dezvoltate.

Sporirea neîncetată și in ritmuri 
rapide a productivității muncii este 
impusă de necesitatea creșterii ve
nitului național, baza ridicării nive
lului de trai al poporului. O produc
tivitate înaltă înseamnă, în fond, o 
cantitate sporită de produse pentru 
societate, ceea ce asigură re
surse tot mai mari pe de o par
te pentru dezvoltarea și mo
dernizarea forțelor de producție, pe 
de altă parte pentru creșterea veni
turilor directe ale oamenilor muncii 

și a fondurilor sociale destinate sa
tisfacerii cerințelor generale ale 
populației.

Hotârirea Congresului al XI-lea 
al partidului de a se trece treptat, 
în cursul acestui cincinal, la săptă- 
mîna de lucru redusă impune cu 
atit mai mult sporirea productivi
tății muncii, aceasta reprezentînd 
de fapt condiția majoră pentru a 
se putea trece efectiv la aplicarea 
în practică a acestei hotărîri.

Creșterea rapidă a productivității 
muncii este determinată, de ase
menea. de necesitatea extinderii și 
adîncirii relațiilor de colaborare șl 
cooperare economică și tehnico-ști- 
ințifică ale țării noastre cu toate 
statele lumii. în condițiile unei 
productivități înalte se creează 
posibilități efective pentru realiza

rea unui comerț exterior eficient, 
avantajos, pentru participarea acti
vă a României la schimbul mon
dial de valori materiale. Exportul 
de produse realizat în condițiile ri
nei productivități scăzute înseamnă 
export de muncă socială neplătită, 
ceea ce afectează direct nivelul ve
nitului național.

Importanța sporirii productivității 
rezultă și din faptul că pe măsura 
dezvoltării economiei naționale, pe 
această cale se asigură sporuri tot 
mai mari de producție. Dacă in 
1965. de exemplu, un procent de 
creștere a productivității a repre
zentat un spor de producție de 1.5 
miliarde lei. valoarea acestui spor 
s-a ridicat la circa 2,7 miliarde lei 
în anul 1970 și la circa 5 miliarde 
în 1975, iar pînă. în anul 1980 va 
ajunge la circa 9 miliarde lei.

Tocmai avînd în vedere aceste 
considerente majore, partidul nos
tru acordă o atenție deosebită creș
terii productivității muncii. „Tre
buie să fie tuturor clar — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
ridicarea productivității muncii 
constituie factorul hotărîtor al dez
voltării eficiente a producției mate
riale, al asigurării resurselor nece
sare creșterii nivelului de trai — șl 
de aceea această problemă să stea 
permanent în atenția tuturor colec- 
tlvgjor de muncă, tuturor întreprin
derilor', centralelor și ministerelor".

Viața a dovedit cu prisosință că 
realizarea planurilor economice, la 

toți indicatorii, depinde în ultimă 
instanță de modul in care este în
deplinită sarcina de creștere a pro
ductivității muncii. Acest adevăr 
s-a evidențiat, o dată în plus, in 
anul pe care l-am încheiat de 
curînd : realizarea înainte de ter
men a planului producției in
dustriale în numeroase județe ale 
țării s-a datorat, în primul rînd, 
sporirii productivității muncii. 
Desigur, aceste succese nu au 
epuizat rezervele de creștere în 
continuare a productivității muncii. 
Tocmai avînd în vedere această 
realitate, la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului a indicat să se 
treacă la stabilirea unor măsuri con
crete care să asigure majorarea su
plimentară a productivității muncii 

prevăzute în plan, pentru anul 
1977, cit și în perspectivă. Așa, 
bunăoară, se . prevede ca, pe an
samblul industriei republicane, pro
ductivitatea muncii să fie în acest 
an cu 2—3 procente mai mare de- 
cît nivelul stabilit prin plan, res
pectiv să sporească de la 9,2 la 
sută la 11—12 la sută. în același 
timp, în sectorul de construcții- 
montaj vor fi întreprinse în acest 
an măsuri pentru creșterea supli
mentară a productivității muncii 
cu 4—5 procente, adică de la 11,8 la 
sută la 16—17 la sută.

Care sînt căile prin care poate fi 
asigurată realizarea în practică a 
acestei sarcini esențiale ?

înainte de toate, promovarea lar
gă a progresului tehnico-științific. 
Aceasta este pîrghia esențială de 
creștere rapidă a productivității 
muncii. Definit ca cincinal al revo
luției tehnico-știînțifice, actualul 
cincinal trebuie să asigure o cotitură 
în direcția încorporării noilor cuce
riri ale științei și tehnicii în proce
sul de producție, a dezvoltării ramu
rilor și rubramurilor aflate în'avan
garda progresului tehnic contempo
ran. în actualul cincinal știința este 
chemată să joace un rol fundamen
tal in promovarea progresului teh
nic în întreaga noastră economie, 
devenind o componentă esențială, a 
înseși- forțelor de producție. Cele 
.600 de obiective însc, 
mele, de• activitate 
de cercetare științifică si dezvol
tare tehnologică răspund nevoilor 

majore, concrete ale diferitelor 
sectoare ale economiei naționale. 
Direcțiile esențiale de acțiune ale 
cercetării științifice au în vedere 
cu precădere valorificarea superi
oară a resurselor energetice și de 
materii prime ale țării ; perfecțio
narea tehnologiilor existente și 
elaborarea altora noi ; crearea de 
noi materiale și a noi tipuri de 
mașini, instalații, aparate de mă
sură și control, sisteme de auto
matizare ; generalizarea celor mai 
avansate realizări dobîndite pe 
plan mondial în domenii de vîrf t 
ale științei și tehnicii — electro
nica, automatica, tehnica de calcul, 
informatica, mecanica fină, optica 
etc.

O importanță covîrșitoare în a- 
firmarea științei ca forță conducă

toare a progresului tehnic are 
ansamblul de măsuri inițiat de con
ducerea partidului pentru inte
grarea cît mai completă a activită- 
ți~r de cercetare și proiectare teh
nologică cu producția și cu invăță- 
mîntul. Afirmarea plenară în ac
tualul cincinal a științei ca auten
tică forță de producție se poate 
realiza pumai în condițiile în care 
investigația științifică pornește de 
la problemele esențiale ale produc
ției, iar rezultatele ei își găsesc 
grabnică finalizare în producția 
materială.

Promovarea mai susținută a pro
gresului tehnic în actualul cin
cinal este asigurată și prin mă
surile inițiate, în ultimele luni ale 
anului trecut, privind creșterea 
ponderii mașinilor și utilajelor în 
ansamblul cheltuielilor de investiții 
și diminuarea coresounzătoare a 
costurilor aferente clădirilor și ce
lorlalte componente pasive ale fon
durilor fixe.

Promovarea largă a tehnicii avan
sate implică perfecționarea necon
tenită a pregătirii cadrelor. Toc
mai de aceea, pregătirea forței 
de muncă a constituit și con
stituie o preocupare de seamă 
a partidului și statului nostru, 
în actualul cincinal, de pildă, a- 
prftape îq.. totalitatea lor, noile, .efec
tive de lucrători intrați în proâuc- 

■tM în progra-g; ție parowg.-mai întîi o formă co
aie institutelor - - respunzătoare de calificare —

școală profesională, învățămînt li
ceal. Totodată, pentru ridicarea 

sistematică a pregătirii profesionale 
a tuturor cadrelor, din anul 1971 a 
fost introdus sistemul național de 
perfecționare a lucrătorilor din 
unitățile socialiste.

Un al doilea factor fundamental 
de creștere a productivității muncii 
îl constituie organizarea științifică 
a producției și a muncii, inclusiv 
funcționarea Ireproșabilă a meca
nismului cooperării intre întreprin
deri. Numai printr-o ordine desă- 
vîrșită în pregătirea și desfășura
rea producției, printr-o organizare 
exemplară a fluxurilor tehnologi
ce care să asigure folosirea con
tinuă, maximă, a tuturor mașini
lor, utilajelor și instalațiilor, a în
tregii suprafețe productive, printr-o 
aprovizionare tehnico-materială rit
mică, cu precizie de ceasornic, se 

poate asigura o înaltă productivi
tate a muncii.

Avînd în vedere neajunsurile care 
mai persistă pe' alocuri în aceste 
domenii, Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1976 a precizat o sea
mă de sarcini privind folosirea in
tensivă a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, cît și a tuturor suprafe
țelor productive, extinderea tipiză
rii, unificării și standardizării pie
selor, subansamblelor și tehnologii
lor de fabricație, cît și a lucrului la 
mai multe mașini. Totodată, se im
pune creșterea duratei de funcr 
ționare a tuturor mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor prin ge
neralizarea schimbului II și ex
tinderea schimbului III. în a- 
cest fel se asigură nu numai o 
sporire însemnată a productivității 
muncii, ci și ‘ economisirea unui 
însemnat volum de fonduri de in
vestiții ; este evident că o între
prindere care lucrează din plin în 
trei schimburi echivalează nivelul 
producției realizate în trei unități 
care funcționează doar intr-un 
schimb.

O atenție deosebită trebuie acor
dată în acțiunea de organizare a 
producției și muncii folosirii rațio
nale a forței de munci. Se știe că 
nivelul productivității muncii (pe 
unitate productivă) se determină 
prin raportarea volumului produc
ției obținute la numărul total al 
personalului. Desigur, cu cît este 
mai mare ponderea lucrătorilor 
direct productivi, cu atît este 

mai ridicat nivelul productivității 
muncii. Orice majorare a ponderii 
lucrătorilor din activitățile admi
nistrative influențează negativ rit
mul de creștere a productivității 
muncii.

Aceeași exigență se impune și în 
ce privește utilizarea forței de 
muncă direct productive. Este un 
fapt bine cunoscut că mai sînt des
tule întreprinderi în care se con
sumă un volum exagerat de mun
că la diferite operații și produse, 
ca urmare a nivelului redus de 
mecanizare, a folosirii unor tehno
logii învechite. Creșterea rapidă a 
productivității muncii impune pro
movarea susținută a mecanizării și 
automatizării producției, a unor 
norme de muncă științific fun
damentate, mobilizatoare, elabo
rate în concordanță cu dotarea teh
nică a producției și nivelul de ca
lificare a cadrelor, cu cerințele 
tehnologiilor moderne.

Corolarul întregii activități de 
organizare științifică a producției și 
a muncii îl constituie întărirea or
dinii și disciplinei in muncă, 
crearea condițiilor pentru utilizarea 
deplină a timpului de lucru de că
tre fiecare membru al colectivului 
de muncă. Orice pierdere în această 
direcție — fie ea chiar și numai de 
ordinul a cîteva minute — dimi
nuează sensibil nivelul producti
vității muncii. Tocmai de aceea se 
cere acționat permanent în direcția 
evitării' oricăror întîrzieri de la lu
cru, a absențelor nemotivate, cît și 
a întreruperilor accidentale ale pro
ducției, în direcția întronării la fie
care loc de muncă a unei riguroase 
ordini și discipline care să permită 
valorificarea maximă a potențialu
lui material și uman.

Un rol însemnat în creșterea 
productivității muncii îl joacă și 
întrecerea socialistă. Pentru ca 
întrecerea Să-și evidențieze plenar 
avantajele, este necesară desfășu
rarea unei susținute activități poli
tico-educative orientate spre dez
voltarea conștiinței socialiste, spre 
formarea atitudinii înaintate față 
de muncă, stimularea inițiativei și 
gîndirii creatoare, a responsabili
tății pentru bunul mers al întregii 
activități productive.

în această acțiune, organizațiile 
de partid au datoria să cultive în 
conștiința colectivelor de muncă 
înalta responsabilitate pentru creș
terea necontenită a productivității 
muncii, să stimuleze promovarea 
și aplicarea a tot ceea ce este avan
sat în tehnică, să combată, în ace
lași timp, cu toată tăria atitudinea 
de automulțumire, mentalitățile 
greșite care consideră că totul 
este să se realizeze producția, indi
ferent de randamentul cu care se 
lucrează, de eficienta cheltuielilor. 
Creșterea productivității muncii 
trebuie să devină pretutindeni, 
în ’ toate unitățile și ramurile 
economiei naționale, o sarcină prio
ritară, o preocupare susținută a tu
turor colectivelor de muncă, astfel 
ca rezultatele în acest domeniu să 
fie mereu mai mari, sporind conti
nuu avuția națională, prosperi
tatea materială și spirituală a 
celor ce muncesc. '....

Prof. univ. dr. 
Marin MEHEDINȚII

REALIZĂRI
ÎN SPIRITUL EXIGENȚELOR

REVOLUȚIEI
TEHNICO-ȘTIÎNȚIFICE

De la 420 kg... ...la numai 290 Să protejăm pămîntul
(Urmare din pag. I)

Metalul este o materie primă deosebit de pre
țioasă pentru economia națională. Subliniind sar
cina ministerelor, a centralelor șl întreprinderilor in
dustriale de a acționa cu fermitate pentru folosirea cu 
maximă chibzuință a fiecărui gram de metal, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
cuvîntarea rostită ia Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie anul trecut, arăta : „Pe baza unui calcul — desi
gur incomplet — se pare că noi consumăm in construcția 
de mașini 35—90 milioane tone de metal. O reducere a 
greutății speciiice de numai 10 la sută înseamnă 3,5—9 
milioane tone de metal pe cincinal".

Un asemenea calcul este de natură să ne determine pe 
toți să înțelegem că fabricarea de mașini, utilaje și in
stalații cu consumuri de metal cit mai reduse este o ne
cesitate imperioasă pentru țara noastră, care își pro
pune, în acest an, în acest cincinal, sarcini grandioase 
în domeniul creșterii eficienței economice în construc
ția de mașini, al dezvoltării și modernizării întregii eco
nomii naționale.

Prezentăm astăzi cîteva imagini din două unități con
structoare de mașini din Capitală, imagini sugestive 
pentru ceea ce înseamnă eforturile de creștere a efi
cienței economice prin micșorarea consumului de me
tal, prin promovarea noului în producție.

Cu 7 kg
La întreprinderea „Timpuri noi", 

generatorul de curent alterna
tiv pentru motoarele diesel D-30 
a fost înlocuit cu un alternator 
Efectele practice ale acestei 
schimbări constructive : se reali
zează o îmbunătățire a parame
trilor tehnlti și funcționali al 
produsului finit, o economie de 
peste 6,8 kg de metal șl o redu
cere a cheltuielilor de producție 
de 475 lei pe fiecare produs. De 
fapt, îmbunătățirile constructive a- 
duse unor produse reprezintă una 
din căile concrete, deosebit de efi
ciente, prin care în acest an se 
vor economisi, în întreprindere, a- 
proape 150 tone de metal, din care 
50 de tone laminate.

Convertizoarele fabricate la întreprinderea de ma
șini electrice din București sînt destinate sudării me
talelor prin topire cu arc electric în curent continuu. 
Prezentăm în cele două imagini vechiul tip de con- 
vertizor CS—3 și noul tip CS—315. Diferența gaba- 
ritică dintre ele este ușor sesizabilă: dacă 
primul are o greutate de 420 kg, noul tip are numai 
290 kg. Saltul calitativ important în mărirea gradului 
de utilizere a metalului a fost posibil prin reproiec- 
tarea convertizorului CS—3, de la o turație sincronă 
a motorului de antrenare de 1 500 la 3 000 rotații pe 
minut. Prin aceasta s-au redus dimensiunile diferite
lor piese componente, economisindu-se importante 
cantități de cupru, tablă silicioașă și laminate din 
oțel. Concomitent cu economiile obținute, noul tip de

mai puțin metal

'"b/'

convertizor se situează, prin parametrii săi tehnico- 
funcționali, la nivelul realizărilor pe plan mondial.

în acest cincinal al revoluției tehnico-științifice, 
toate produsele vor fi noi sau reproiectate. Numai în 
1977 se va obține o economie de 644 000 kg metal, 
din care peste 400 000 kg vor fi oțel electrotehnic, 
tablă de oțel, profile grele și ușoare.

Tocmai pentru a stimula și mobiliza întregul co
lectiv în direcția modernizării producției, valorificării 
cu indici superiori a metalului, în incinta întreprinderii 
de mașini electrice a fost organizată o expoziție cu 
produse vechi și noi. încă de la deschidere, expozi
ția a trezit un viu interes în rîndul colectivului. Nu
meroși muncitori, tehnicieni și ingineri, analizînd pro
dusele prezentate, s-au angajat să contribuie efectiv 
la realizarea noutăților, la promovarea curajoasă a 
progresului tehnico-științific.

j

Din oțel, în loc de aluminiu
Reproiectarea șl modernizarea 

produselor constituie una din direc
țiile principale de acțiune pentru 
reducerea consumului de metal la 
întreprinderea „Timpuri noi". Bună
oară, răcitorul final pentru electro- 
compresorul E.C.R.-300 în vechea 
variantă se fabrica din aluminiu, 
prin turnare. Prin reproiectarea și 
schimbarea tehnologiei de fabrica
ție, subansamblul respectiv se va 
executa din țeavă de oțel. Avan
tajele economice ? Se realizează o 
importantă economie de materia
le neferoase, iar cheltuielile de 
producție se vor diminua cu circa 
140 lei pe flecare electrocompresor.

Foto ; E. Dichiseana

Potrivit prevederilor, în perioada 
1977—1980 suprafața agricolă a țării 
urmează să crească cu încă 100 000 
ha, sarcini mari revenind în această 
privință județelor Timiș, Arad, Bihor 
și Satu Mare. Din acestea, 25 000 ha 
sint prevăzute să intre in circuitul a- 
rabil in primăvara anului 1977. In 
majoritatea județelor, terenurile res
pective au fost identificate, astfel in
cit la această dată se cunoaște cu 
exactitate unde și ce lucrări urmează 
să fie executate. La sfirșitul toamnei 
trecute și începutul acestei ierni, în 
multe județe — Argeș, Buzău, Con
stanța, Iași și Neamț — la chemarea 
organizațiilor de partid și a coman
damentelor locale, s-au desfășurat 
ample acțiuni de muncă patriotică 
la lucrările de îmbunătățiri funciare. 
Ca urmare, în județele respective 
sarcinile privind mărirea suprafețelor 
arabile pe anul agricol 1976—1977 au 
fost îndeplinite.

Se cuvine arătat însă că există 
totuși mari suprafețe de teren pre
văzute a fi puse in valoare pină la 
primăvară și pentru care unitățile 
beneficiare nu au întreprins măsuri 
hotărite. Ne referim îndeosebi la un 
șir de unități agricole din județele 
Arad, Satu Mare, Sălaj. Bistrița-Nă- 
săud ș.a.. unde asemenea lucrări nu 
au fost executate decît pe suprafețe 
restrînse. Este de datoria comitetelor 
comunale de partid, a consiliilor 
populare comunale, a conduceri
lor unităților agricole să organizeze 
neintirziat ample acțiuni — cu par
ticiparea cît mai multor locuitori — 
de dare in circuitul agricol a noi 
terenuri, de combatere a excesului 
de umiditate, de ameliorare a sără- 
turilor și de amendare a solurilor 
acide, astfel incit la primăvară în
treaga suprafață arabilă să poată fi 
cultivată. Este o obligație determi
nată de interesele întregii noastre 
societăți, de interesele fiecărei uni
tăți agricole de a crea — și pe 
această cale — condiții pentru a rea
liza marile sarcini ce revin agricul
turii în acest an. •

Concomitent cu măsurile care se 
întreprind în vederea creșterii supra
fețelor arabile, o sarcină de cea mai 
mare importanță și răspundere o 
constituie protejarea, conservarea și 
folosirea rațională a pămintului. Este 
o îndatorire prevăzută de Legea cu 
privire la fondul funciar și ea pri
vește pe toți deținătorii de teren, pe 
toți cetățenii patriei noastre. Subli
niem aceasta întrucît nu au fost li
chidate în întregime manifestările 
inadmisibile de risipire a pămintului, 
cu repercusiuni nedorite asupra creș
terii producției agricole. în pofida 
măsurilor deosebite luate de condu
cerea partidului în ultimii ani, dife
rite suprafețe din pămîntul țării — 
uneori, dintre cele mai fertile — 
au continuat să fie scoase din cir
cuitul agricol, ca urmare a extinderii 
anumitor obiective industriale sau e- 
xecutării unor lucrări de îmbunătă
țiri funciare, fără ca beneficiarii res
pectivi să asigure redarea pentru 
producția agricolă, în condițiile sta
bilite de lege, a unor suprafețe echi
valente cu cele scoase din cultură. 
Numai in 1976, pe această cale su
prafața arabilă a țării a fost dimi
nuată cu circa 15 000 hectare. Sînt 
practici intolerabile, cărora trebuie 
să li se pună capăt cu desăvirșire, 
cu toată hotărirea și energia I Mi

nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, organele agricole jude
țene, conducerile din unitățile agri
cole au datoria să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru apărarea și 
folosirea rațională a fondului fun
ciar, pentru aplicarea riguroasă a 
normelor clare, reglementate prin 
lege, privind scoaterea și redarea 
pămintului in circuitul agricol.

Chiar dacă cei care încalcă legea 
sînt obligați să plătească sancțiuni 
contravenționale — cum a fost în 
1976 cazul unor unități din subordi- 
nea Departamentului de îmbunătă
țiri funciare, Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei, Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, Ministerului Energiei Electrice 
și a consiliilor populare, care au plă
tit amenzi însumînd sute de mii de 
lei — aceasta nu-i absolvă cu nimic 
de răspunderea pe care o au pentru 
pămîntul scos din circuitul produc
tiv. Cînd este vorba de pămîntul 
destinat producției agricole, orice 
sancțiune, oricît de mare ar fi ea, 
nu poate recupera rodul pierdut de 
pe o anumită bucată de pămint. 
Tara nu se îmbogățește de pe urma 
sancțiunilor ! Ea are nevoie de mai 
mult grîu, porumb, sfeclă de zahăr, 
legume, fructe, de pășuni mai bune 
și animale mai multe. Acest luării 
trebuie bine înțeles de către toți cei 
care intr-un fel sau altul au știrbit 
din pămîntul fertil al țării. Cu acui
tate se ridică această problemă mai 
ales în județele Brăila. Ilfov, Teleor
man. Constanta. Tplcea, Timiș. Arad 
și Mehedinți, unde organele județene 
de partid și de stat trebuie să Între
prindă acțiuni ferme în vederea 
redării în circuitul agricol a tuturor 
terenurilor scoase temporar din 
producție.

Este în interesul economiei națio
nale, al tuturor producătorilor agri
coli, al tuturor deținătorilor de te
ren din fiecare comună și sat ca 
nici o palmă de pămint să nu ră- 
mînă necultivată. Pămîntul este un 
bun ai întregii națiuni, el trebuie 
lucrat in intregime și cu randament 
sporit spre a se satisface necesită
țile de produse agroalimentare ale 
poporului. Pentru protejarea, ame
liorarea și întreținerea lui au fost 
adoptate legi speciale, societatea 
cheltuiește an de an importante fon
duri materiale și financiare. Iată de 
ce este o obligație de seamă, o în
datorire patriotică a tuturor — și, în 
primul rînd, a producătorilor agri
coli, a consiliilor populare comunale 
— să acționeze cu stăruință pentru 
utilizarea productivă a tuturor supra
fețelor agricole, să nu lase să se 
irosească nimic din acest bun națio
nal de neînlocuit.

Este de datoria organelor și orga
nizațiilor de partid, a consiliilor 
populare șă desfășoare o susținută 
muncă politico-educativă în rîndul 
tuturor deținătorilor de terenuri, al 
tuturor locuitorilor de la sate pen
tru ca fiecare să înțeleagă înalta 
răspundere pe care o au pentru fo
losirea cu chibzuință a pămintului. 
Concomitent, ele trebuie să treacă la 
organizarea in această perioadă a 
unor largi acțiuni de masă, mobili- 
zînd puternic pe locuitorii satzlor 
la executarea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare : desecări, combatere 
a eroziunii solului, defrișări și des
țeleniri, a celorlalte lucrări menite 
să sporească suprafața arabilă șl 
potențialul productiv al pămintului.
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------- CUM VORBIM, --------  
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

în actualele planuri și 
programe de învătămînt, 
limba și literatura română, 
disciplină de primă însem
nătate în instruirea și edu
carea tinerei generații, de
ține un loc important nu 
numai pentru că dezvol
tarea limbii și literaturii 
materne este strîns legată 
de evoluția culturii și a 
conștiinței naționale a în
tregului nostru popor, ci și 
fiindcă astăzi, în școală, a- 
proape toate cunoștințele 
se transmit cu ajutorul lim
bii române : vorbim, citim, 
învățăm românește la „lim
ba română", dar și la ma
tematică. istorie, geografie, 
fizică etc.

îmbunătățirea predării 
limbii și a literaturii româ
ne și, implicit, sporirea efi
cientei acțiunii de formare 
profesională și cetățenească 
a tinerei generații în dife
rite etape ale școlii consti
tuie o permanentă preocu
pare a forurilor de partid 
și de stal, în vederea reali
zării complexei acțiuni de 
integrare a învățămîntului 
cu cercetarea și producția. 
Acel vizionar realist care 
a fost Spiru Haret. în pro
grama de limba și literatu
ra română, întocmită pe 
baza „Legii învățămîntului 
secundar din 1899“. subli
niind legătura șcblii cu via
ța, recomanda : „In gene
ral, cursul de limbă româ
nă trebuie să fie mai mult 
de natură practică decît 
teoretică ; el trebuie nu nu
mai să facă pe școlari să 
posede un număr de cunoș
tințe, ci să-i deprindă a se 
servi de aceste cunoștințe".

Printre acțiunile între
prinse, în ultimul timp, de 
„Societatea de științe filo
logice din Republica Socia
listă România" se numără 
ample dezbateri, care au 
întrunit o largă participa
re din întreaga țară a nu
meroase cadre didactice 
din învățămîntul liceal și

superior, cercetători, repre
zentanți ai Ministerului E- 
ducației și învățămîntului 
și ai Editurii didactice și 
pedagogice.

Concluziile desprinse din 
comunicările prezentate, 
din discuțiile și propunerile 
formulate în dezbateri 
subliniază necesitatea îm
bunătățirii și moderniză
rii predării limbii și li
teraturii române, care tre
buie să se adapteze, pe

Necesitatea însușirii prac
tice, în școală, a normelor 
comunicării orale și scrise 
(s-au semnalat în special 
deficiențe în modul cum se 
vorbește și se scrie româ
nește) s-a impus ca o ce
rință de prim ordin. Școa
la trebuie să-i ajute pe ti
neri să elaboreze mesaje 
orale sau scrise folosind 
elemente verbale corespun
zătoare situațiilor activității 
practice de toate zilele.

în domeniul predării lim
bii și literaturii româ
ne, îmbinarea activității di
dactice propriu-zise cu a- 
plicarea cunoștințelor în 
practica productivă și cea 
pedagogică își găsește un 
larg cîmp de acțiune în 
procesul integrării care se 
desfășoară în prezent în 
învățămîntul superior. în 
diferite institute și facul
tăți se fac eforturi susținu
te în vederea realizării unei

Studiul limbii și literaturii române 
în procesul de formare civică 

și profesională a tinerilor

de o parte, progresului rea
lizat în lingvistică și în 
știința literaturii iar. pe de 
altă parte, imperativelor 
vieții moderne.

Ceea ce a caracterizat 
spiritul dezbaterilor a fost 
ideea fundamentală că, 
pentru a defini conținutul, 
volumul și calitatea cunoș
tințelor de limbă și litera
tură română ce urmează a 
fi predate la diferite nive
luri de învățămînt și pen
tru a preciza metodologia 
de transmitere a lor, trebuie 
ca acei care predau în în- 
vățămîntul superior, for- 
mînd cadrele, cercetătorii, 
autorii de manuale, profe
sorii din învățămîntul gim
nazial și liceal, să-și reu
nească eforturile, să elimi
ne ceea ce este depășit și 
să introducă ceea ce este 
nou și util.

în ceea ce privește stu
diul literaturii române, s-a 
insistat asupra creșterii 
ponderii caracterului for
mativ al învățămîntului, 
față de cel predominant in
formativ, enciclopedic, ceea 
ce presupune eliminarea a- 
mănuntelor inutile de isto
rie literară, care nu contri
buie la stimularea capaci
tăților creatoare ale elevi
lor.

în această perspectivă, 
studiul limbii și literaturii 
române urmează să se ba
zeze, în primul rînd, pe 
text (lectură extensivă și 
intensivă, analiză, interpre
tare). învățarea limbii și a 
literaturii materne trebuie 
să se înfățișeze ca un tot 
unitar : gramatica să nu fie 
separată de lectura textu
lui. de compoziție și de stu
diul literaturii.

legături mai strînse • cu o- 
biectivele și obligațiile ce
tățenești ale viitorului ab
solvent (profesor, cercetă
tor, activist cultural, mu
zeograf. bibliotecar etc.).

în acest scop, se proce
dează la o revizuire a pla
nurilor de învățămînt și a 
programelor analitice, se 
caută forme noi, complexe 
și variate, ale integrării stu
denților în întregul proces 
de desfășurare a muncii în 
școală (instrucție, educație, 
administrație).

Activitatea productivă In 
unitățile de învătămînt. ta
bere școlare, biblioteci, re
dacții etc. a studenților tre
buie să corespundă pe de
plin statutului ei de princi
pală legătură a teoriei cu 
practica.

Un deosebit interes In 
rîndul participanților la

consfătuirea de la Cluj-Na
poca au trezit intervențiile 
studenților, care au abor
dat, în mod judicios, unele 
aspecte ale integrării, cum 
ar fi, de exemplu, orien
tarea lor spre anumite teme 
de interes științific și pro
fesional, prevăzute în pla
nurile de cercetare ale fa
cultăților.

S-ar putea observa însă 
absenta din formația actua
lă universitară filologică, 
de pildă, a unor preocu
pări in domeniul foneticii 
experimentale (vechile fa
cultăți aveau astfel de ca
tedre), disciplină legată și 
de problemele practice ale 
ortoepiei și dicțiunii, care 
și-ar găsi utilitatea nu nu
mai în școală, ci și în tea
tru, cinematografie, radio 
și televiziune. Un curs și 
un seminar special consa
crate lingvisticii balcanice 
pentru studenții de la fa
cultățile și secțiile de limba 
și literatura română ar sti
mula cercetările în acest 
domeniu, cu implicații în 
istoria și cultura națională. 
De asemenea, actualele pla
nuri de învățămînt ar tre
bui să prevadă un curs de 
istoria limbii și a litera
turii române la toate fa
cultățile de limbi străine, 
în scopul formării educativ- 
patriotice a studenților de 
la aceste specialități.

Complexa activitate de 
integrare a învățămîntului 
cu cercetarea și producția 
reprezintă și în domeniul 
limbii și al literaturii ro
mâne un proces deschis, 
continuu, în vederea spori
rii eficienței acțiunii da 
formare profesională și ce
tățenească a tinerei ge
nerații.

Prof. unlv. 
Boris CAZACU 
membru corespondent 
ol Academiei Republicii 
Socialiste România

Casa tineretului din Pitești. Imagine 
din sala de audiții muzicale și 

vizionâri de diapozitive
Foto : E. Dichiseanu
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Exprimări greoaie și confuze

O viguroasă tribună 
a luptei pentru 

cauza proletariatului

Dezbaterile de la aceas
tă rubrică au avut în vede
re. mai ales, greșelile de 
vocabular. Dar logica, cla
ritatea și precizia exprimă
rii sînt date nu atît' de fo
losirea lexicului, cît mai cu 
seamă de modul de con
struire a propozițiilor și 
frazelor. Mai auzim șl mai 
citim încă formulări gre
oaie și confuze, lipsite de 
o continuitate firească a 
gîndirii.

O greșeală caracteristică 
!n această privință o con
stituie utilizarea conjunc
ției căci în locul conjunc
ției că și a pronumelui re
lativ care în locul lui căci. 
Aceste abateri se comit 
sub influenta stilului fa
miliar, neinstruit. (Voi da 
cîteva exemple din expune
rile și lucrările elevilor, ur
mărite de-a lungul anilor).

Despre schița „Arendașul 
român", de L L. Caragiale,

se arată într-o lucrare de 
clasă : „Arendașul spune 
despre țărani căci aceștia 
sînt leneși și proști". După 
cum se poate observa, în
locuirea a rezultat din con
taminarea a două forme 
sintactice asemănătoare: 
conjuncția căci, specifică 
pentru propozițiile cauza
le, s-a extins și la propozi
țiile completive care se in
troduc prin că. Următorul 
citat este și mai supărător: 
„Caragiale a plecat să-și 
sfîrșească zilele la Berlin, 
care acesta era foarte ne
mulțumit de societatea 
timpului său". în mod evi
dent, aici, care a fost în
trebuințat în locul lui căci.

Tot sub înrîurirea limbii 
necultivate se întîlnește pe 
alocuri folosirea greșită a 
conjuncției că, așa cum 
apare în exemplul: „Lucea
fărul coboară din cer la 
rugămintea fetei și-i spune

că din cine se trage". (Se 
poate constata că expresia 
a fost, totodată, și vulgari
zată).

Din dorința de a-și ex
prima mai repede ideile, 
unii vorbitori încep fraza 
cu o construcție și o termi
nă cu alta, fără o legătură 
sintactică între ele. Rela- 
tînd ultima parte a vieții 
lui Eminescu, un elev spu
nea : „Boala poetului se în
răutățea din zi în zi care 
nefiind tratată agravarea 
ei constituia un act de a- 
cuzare la adresa contempo
ranilor". Construcția aces
tei fraze a fost întreruptă 
și modificată sub influen
ța stilului familiar. Corect 
ar fi fost : „Boala poe
tului, care se înrăutățea 
din zi în zi, nefiind 
tratată, constituia prin a- 
gravarea ei un act de a- 
cuzare la adresa contempo
ranilor. Se observă deci că 
folosirea incorectă a pro

numelui relativ care duce 
la incoerențe și confuzii, 
astfel de abateri fiind încă 
destul de frecvente.

Menționez și alte exemple 
care pun în evidentă fraze 
incorect alcătuite : „Nică 
iubea mult satul său natal 
și cînd trebuia să plece la 
școală el se desparte foarte 
greu de sat". în ațară de 
nerespectarea coresponden
ței timpurilor, acest text 
conține și reluarea subiec
tului printr-un pronume, 
în exemplul următor si
tuația este asemănătoare : 
„Tănase Scatiu, pentru a-și 
mări moșia cît mai mult 
el cere în căsătorie pe Tin- 
cuța“. îrr cele două citate 
de mai sus, autorii, dîn- 
du-și seama că s-au în
depărtat de subiect și te- 
mîndu-se, probabil, că nu 
vor mai putea fi înțeleși, 
au simțit nevoia să reia 
subiectul prin altă parte 
morfologică. Sînt construc

ții de tip oral, nerecoman
dabile, care au ca efect și 
dezarticularea comunicării, 
în sfîrșit, un exemplu de 
exprimare echivocă: „Scri
itorul a cunoscut în profun
zime viața poporului, con
tradicțiile acestuia cu regi
mul burghezo-moșieresc și 
aspirațiile sale". Putem în
țelege, pe de o parte, că 
scriitorul a cunoscut aspi
rațiile poporului, iar, pe de 
altă parte, că aspirațiile 
scriitorului erau în contra
dicție cu regimul vremii.

Lupta împotriva expri
mării obscure și prolixe 
este destul de anevoioasă 
și de lungă durată. Ea este, 
înainte de toate, o sarcină 
a școlii, a tuturor cadrelor 
didactice și mai cu seamă 
— e de la sine înțeles — 
a profesorilor de limba ro
mână.

Corneliu GRIGORIU 
profesor, Focșoni

PROGRAMUL I
10.00 Teleșcoalâ.
11,00 Examene. Producție a studioului 

„Al. Sahla".
11.10 Primăvară... tn ianuarie.
11.25 Muzică ușoară.
11.45 Portret TV : pictorul Aurel Clupe.
12.10 Intermezzo folcloric.
12.30 Telex.
16,00 Teleșcoalâ. Științe sociale (liceu) : 

Rolul statului socialist In făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune in limba germană.
18,50 Tragerea Loto.
19,00 Telecronica pentru pionieri,
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 La ordinea zilei in economie.
20.10 Ancheta TV : „D.M.H." (Direcția 

mișcării hlrtillor).
20,55 Film artistic : „Frumos, onest, 

emigrat in Australia". O producție 
a studiourilor Italiene. Premieră 
TV.

22.25 Mihal Eminescu. „Iubirea de moșie 
e un zid". Recită ; George Calbo- 
reanu.

32.45 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Melodii populare.
17.30 Robinson de bună voie. Regia 1 

Ion Bostan.
17.45 Ora veselă.
18.45 Seară muzicală la Clubul uzinelor 

„Republica" din București.
10.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de operă î „Maeștrii clntă- 

reți din Nilrnberg" de R. Wagner.
21,00 Telex.
21,05 Bloc-notes.
11.20 Roman-folleton: „Câsar Birotteau". 

Episodul L

Istoria clasei noastre muncitoare, 
a mișcării socialiste și muncitorești 
din primele decenii ale secolu
lui este plină de referințe la ga
zeta „România muncitoare". Și pe 
bună dreptate : în bogata colecție de 
publicații editate de mișcarea socia
listă, de partidul proletariatului din 
țara noastră, „România muncitoare" 
— care a apărut la 1 (14) ianuarie 
1902 — cu 75 de ani în urmă — 
ocupă un loc central, atît prin lon
gevitatea ei, cît, mai ales, prin bo
găția conținutului.

Apărută în împrejurările trecerii 
mișcării socialiste, revoluționare, din 
România într-o nouă fază de dezvol
tare. care marca afirmarea declină 
a elementului muncitoresc, proletar, 
în conducerea mișcării și a organi
zațiilor acesteia, gazeta „România 
muncitoare" a constituit o dovadă 
grăitoare a forței ideilor socialiste pe 
pămîntul românesc. După cum este 
cunoscut, la sfîr- 
șitul secolului tre
cut, în conduce
rea Partidului So
cial-Democrat al 
Muncitorilor din 
România se năs
cuse un curent
ai așa-zișilor „ge
neroși" — care 
milita pentru pro
pagarea ideilor 
burghezo-liberale. Falimentul aces
tui curent, respins cu vigoare 
de mișcarea noastră muncitoreas
că, a fost exprimat sugestiv chiar 
prin editorialul din primul nu
măr al „României muncitoare", 
care afirma viabilitatea ideilor 
socialiste în țara noastră. „So
cialismul, conștient de rolul lui 
în România, pășește din nou în 
arenă", scria gazeta cu optimism. Ca 
și în alte țări, unde ziarul partidului 
muncitoresc a îndeplinit roluri mul
tiple — de propagandă, de educație, 
de Informare, dar și de organizare, 
„România muncitoare", în buna tra
diție pe care o creaseră „Drepturile 
omului" și mai ales „Munca" și 
„Lumea nouă", a constituit, mai ales 
după 1905, un remarcabil factor de 
regrupare organizatorică.

Inițial tribună a cercurilor socia
liste cu același nume, gazeta „Româ
nia muncitoare" a devenit organ ofi
cial al Comisiei Generale a Sindica
telor după crearea acesteia în august 
1906, al Uniunii Socialiste, constituită 
în iulie 1907, iar din februarie 1910 
și al Partidului Social-Democrat din 
România. Conținutul principal al ga
zetei, timp de peste un deceniu, l-au 
format problemele dezvoltării mișcă
rii muncitorești, ale legăturilor ei in
ternaționaliste, propagarea ideilor so
cialiste, prin publicarea de texte a- 
lese din operele lui Marx, Engels, 
Lenin și scrierile socialiștilor ro
mâni.

Față de publicațiile anterioare 
menționate, „România muncitoare" 
a introdus, ca elemente noi în pre
sa socialistă, reportajul despre acțiu
nile muncitorești — greve, mitinguri 
etc. — și articolele de la corespon
denții voluntari din ateliere, fabrici, 
porturi.

Ca și publicațiile socialiste din pe
rioada anterioară, „România munci
toare", reflectînd preocupările orga
nizațiilor muncitorești și aspirațiile 
maselor populare, dezbatea cu curaj 
marile probleme sociale, economice 
și politice ale țării, de pe poziția 
apărării intereselor fundamentale ale 
poporului român. încă din anul 1902, 
în paginile gazetei socialiștilor 
români se dezvăluia situația grea a 
țărănimii și se relevau potentele re
voluționare ale acesteia, anticipîn- 
du-se că țăranul român „miine poate 
fi cel mai năpraznic luptător și înăl
țător al steagului roșu". Tocmai de

75 DE ANI DE LA APARIJIA 
GAZETEI „ROMÂNIA 

MUNCITOARE"

aceea, se scria în continuare, „noi, 
socialiștii, prindem cel mai mare dor 
de muncă pentru realizarea dezrobi
rii țărănești". în 1905 și, mai ales, in 
toamna anului 1906, gazeta socialistă 
a scris articole prevestitoare ale
marii răscoale ce avea să izbuc
nească după numai cîteva luni. Ex
periența din perioada 1898—1899, cînd 
partidul muncitorilor inițiase o largă 
acțiune de organizare politică a țără
nimii, și-a arătat roadele în timpul 
răscoalei din februarie — martie 
1907 : organizațiile muncitorești — 
cercurile socialiste și sindicatele — 
au desfășurat o largă campanie de 
sprijinire a luptei drepte duse _ de 
țăranii răsculați, pe care „România 
muncitoare" a reflectat-o viu, dina
mic, curajos. „Răscoalele — citim în 
discursul lui M. Gh. Bujor la un 
miting de solidaritate al muncitori
lor din Capitală cu lupta țărănimii, 
redat în coloanele gazetei — pe lîngă 

alte urmări vor a- 
vea și pe aceea că 
vor dezvolta con
știința solidarită
ții de interese ce 
există între ex
ploatatul de la 
orașe și cel de la 
sate, vor strînge 
legăturile între a- 
cești exploatați, 
le vor da același 

Ideal și vor constitui același mare 
partid al muncii".

în paginile „României muncitoare" 
s-a declanșat după 1907 o vehemen
tă campanie împotriva regimului po
litic care, mai ales prin sistemul 
electoral nedemocratic. îi excludea 
pe muncitori și țărani de la viața 
politică. Campaniile pentru intro
ducerea votului universal, iar in 
anii 1912—1914, pentru reforma agra
ră și reforma electorală au o- 
cupat un loc central în coloa
nele gazetei. Pe aceeași linie, a 
reflectării aspirațiilor generale ale 
maselor, gazeta socialiștilor români 
sublinia frecvent legăturile puternice 
dintre organizațiile muncitorești din 
țară și cele din teritoriile aflate încă 
sub stăpînire străină. Sub titlul 
„Un moment Istoric", gazeta scria, cu 
prilejul conferinței muncitorești din 
1906, salutind prezența delegaților 
din Transilvania și Bucovina, că 
„au fost zile de înălțare sufletească 
și morală și dătătoare de speranță", 
cind proletariatul din „România li
beră... a întins frățește mina repre
zentanților proletariatului român din 
Bucovina și Transilvania".

După începerea primului război 
mondial, în septembrie 1914 „Româ
nia muncitoare" și-a continuat 
apariția sub un titlu schimbat — 
„Lupta zilnică", Iar după terminarea 
războiului, în noiembrie 1918, ziarul 
„Socialismul" a apărut ca o seri* 
nouă a „României muncitoare".

Evocînd rolul pe care l-a înde
plinit această remarcabilă publicație 
socialistă românească, se cuvine să 
amintim cel puțin o parte din redac
torii și colaboratorii ei — ca M. Gh. 
Bujor (mulți ani, redactorul princi
pal), I.C, Frlmu, Alecu Constantines- 
cu, Cristian Racovski, Iosif Nădejde- 
Armașu, Ștefan Gheorghiu, Max Vex- 
ler, dr. Ottoi Călin, Ilie Moscovici, 
N.D. Cocea și bineînțeles mulți al
ții, din rindurile organizațiilor mun
citorești, ale intelectualității înain
tate. în istoria presei muncitorești 
din țara noastră, „România munci
toare" a înscris o filă remarcabilă, 
lăsîndu-ne moștenire tradițiile unul 
spirit de partid consecvent, ale mili
tantismului revoluționar și devota
mentului nemărginit în slujirea in
tereselor vitale ale oamenilor mun
cii, a cauzei socialismului.

N. COPOIU

TEATRU LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

„Jucătorii de cărți“
de N. V. GOGOL

Teatrul TV ne-a a- 
dus în atenție, marți 
seara, o comedie gogo- 
liană mai puțin cunos
cută și jucată. Este 
vorba de „Jucătorii de 
cărți". Publicată în 
1842, după „Revizorul" 
și puțin înaintea „Că
sătoriei". piesa abor
dează o temă care i-a 
atras, de asemenea, și 
pe Pușkin, in „Dama 
de pică", și pe Ler
montov. in „Mascara
da", și pe Dostoievski.

...Iharev, trișor pros
per. de mare clasă, 
trage la un han. Aici 
se grăbește să ia in
formații despre și 
apoi să facă cunoștin
ță cu ceilalți locatari 
mai de vază, pe care 
arde de nerăbdare să-i 
„curețe". Clientela ha
nului este alcătuită 
însă dintr-un grup de 
nobili decăzuți — „car
tofori" dintre cei mai 
lipsiți de scrupule. Ei 
îl „simt" repede pe 
Iharev (scena „exa
menului" este memo
rabilă). Iar geniul in
ventiv al mentorului 
lor. Uteșitelnîi. îi va 
juca lui Iharev o festă 
cumplită. Printr-o a- 
devărată lovitură de 
maeștri (și „de tea
tru"), aceștia îi vor 
dezvălui eroului nos
tru nu numai că știu 
cu cine au de-a face, 
dar și că toți fac par
te din aceeași „breas
lă". Ceea ce este doar 
o tactică pentru a-1 
trage pe sfoară, altfel, 
„în stil mare".

Jocul de cărți nu-1 
reține pe Gogol ca ex
presie a unei pasiuni 
distrugătoare, ci ca me
taforă a vicleniei, a 
înșelăciunii, a rapaci
tății, a patimei de 
înavuțire cu orice preț 
— ridicate in societa
tea vremii la rangul 
unui principiu suprem 
de existentă. Pe Go
gol 11 interesează jo

cul de cărți ca semn 
al regulilor necinstite 
devenite aproape lege 
într-o lume alienată 
sub influența banului.

Decalogul etic al tu
turor eroilor din „Ju
cătorii de cărți" inclu
de maxime și îndem
nuri ca acestea : „A- 
devărata problemă este 
să trăiești cu viclenie, 
cu artă... Folosește-ți 
finețea minții ! Născo
cește. caută mijloace
le... Oricînd poate să 
se ivească unul mai 
șmecher, un escroc

care să-ți surpe, din- 
tr-o dată, tot ce ai clă
dit ani întregi. Dracul 
să-l ia" — exclamă 
Iharev.

Omul este pentru 
om un lup, un lup 
viclean, spune Gogol, 
în această comedie în 
care nu se întrevede 
nici o soluție optimistă.

Recurgînd în „Ju
cătorii de cărți", după 
cum ne-am putut da 
seama, la străvechea 
schemă comică a „pă
călitorului păcălit", ce 
a generat atîtea farse 
ușurele. Gogol o ilus
trează, o „îmbracă" 
admirabil, cu aspecte 
izvorîte dintr-o pro
fundă observație asu
pra lumii contempo
rane lui, creînd o piesă 
satirică deosebit de 
puternică. înșelăciu
nea are o asemenea 
forță, valorile acestei 
lumi sînt atît de per
vertite incit, parado
xal. prăbușirea lui 
Iharev sub lovitura de

bumerang a propriilor 
practici ar putea fi la 
limită, cum s-a scris, 
resimțită ca tragică.

■ Aceasta mi s-a părut 
a fi pină la un punct 
și perspectiva specta
colului TV asupra 
piesei. Regizorul Cor
nel Popa se arată pre
ocupat, evident, tiu 
atît să provoace cu 
orice preț risul, cit să 
creeze un climat de 
comic serios. grav, 
care să incite la medi
tație mai profundă cu 
privire la sensurile a- 
mare ale plăsmuirii 
gogoliene. Atmosfera, 
stilul specifice operei 
se creează prin îngro- 
șarea cu măsură a 
datelor realiste și prin 
îmbinarea subtilă a fi
rescului unor situații 
cu diabolicul, cu mon
struosul unor pasiuni 
și mașinatiuni. Sceno
grafia (Teodora Dinu- 
lescu, Tatiana Petrol), 
felul în care au fost 
gîndite „cadrele", di
namismul imaginii ori 
calitatea montajului, 
ca și măștile intere
sante și expresive 
conferite personajelor 
au jucat un rol impor
tant în reușita specta
colului. Toate aceste 
aspecte susțin jocul 
deosebit de expresiv, 
inspirat, diferențiat și 
nuanțat al unei dis
tribuții de ținută, în 
fruntea căreia am 
aplaudat, pentru com
plexitatea și rafi
namentul compoziții
lor realizate, pe Ion 
Marinescu, pe lurie 
Darie (remarcabil in
tr-un gen mai puțin 
abordat în cariera sa 
artistică), pe Matei 
A l e x a n dr u. Florin 
Scărlătescu, Mircca 
Șeptllici. iar alături 
de ei, pe Candid Stoi
ca, Valentin Plătă- 
reanu, Boris Petrof.
Natalia STANCU 
ATANASIU

J

' Teodor VĂRGOLICI; „Ecourile literare 
ale cuceririi independentei naționale “

Marile evenimente ale 
istoriei patriei noastre au 
avut, mai devreme sau mai 
tirziu, ecouri în creația li
terară. Dar poate și mai 
exact ar fi dacă am spune 
că literatura și arta, scrii
torii și artiștii români au 
fost permanent în miezul 
evenimentelor, le-au înso
țit și susținut, dacă nu le-au 
premers prin idei și fapte, 
cărturarii noștri fiind ei 
înșiși făurari de istorie 
concomitent cu acțiunea lor 
de creație artistică.

Un gind similar pare să 
fi fundamentat și lucrarea 
de sinteză pe care cunos
cutul istoric literar Teodor 
Vârgolici o dedică litera
turii Independentei. Eloc
vent ne apare in acest sens 
faptul că o asemenea lite
ratură nu este numai con
temporană evenimentelor 
de la 1877 sau ulterioară a- 
cestora, ci. pe o arie foarte 
întinsă, le anticipează, așa 
cum genialul Eminescu 
sublinia : „Independenta
statului român (...) n-a ve
nit ex abrupto, în mod frag
mentar, ca din senin, ci, ca

toate tendințele adevărate, 
a fost pururea prezentă și 
întunecată numai uneori 
de nevoile momentului" ; 
acest act fiind „suma vieții 
noastre istorice". Astfel, un 
cuprinzător capitol dedicat 
„Tradițiilor literare ale 
ideii de independentă na
țională" ne trimite la însăși 
geneza ideii de indepen
dență națională, venită de 
la cronicari și trecută în 
ideologia și creația literară 
a Școlii Ardelene, amplifi
cată și cristalizată deplin 
la 1848.

Fără îndoială, flacăra 
războiului de independentă 
a declanșat elanul creator 
al scriitorilor români con
temporani ai evenimentu
lui. Eminescu. Caragiale, 
Slavici, Macedonski, Has- 
deu și alții s-au stră
duit, în modalități di
verse, să fie prezenți în 
desfășurarea evenimente
lor. între aceste condeie în
flăcărate, Ia loc de frunte 
se situează V. Alecsandri, 
care prin celebrul ciclu 
„Ostașii noștri" a intrat in 
conștiința timpului și a pos

terității ca un cîntăreț al 
eroismului popular, al dă
ruirii celor multi pentru 
cauza neatîrnării. Trecînd 
minuțios în revistă lite
ratura evenimentului, pre
zenta teatrului cu piese de
dicate momentului, mani

festări publicistice ale scrii
torilor, investigate sub 
multiple unghiuri, lucrarea 
de față subliniază amploa
rea participării oamenilor 
de cultură la susținerea 
efortului nostru de inde
pendență, la mobilizarea și 
ridicarea moralului de lup
tă al întregii națiuni. Con
solidată și extinsă prin pre
zenta scriitorilor transilvă
neni și bucovineni, parti
ciparea scriitorilor din epo
că s-a constituit ca un act 
civic și patriotic cu adinei

rezonante în conștiința tu
turor românilor.

Un loc aparte ocupă tn 
această lucrare literatura 
dedicată Independenței, dar 
creată după eveniment. Pe 
cit de bogată și diversă, cu 
împliniri artistice incontes
tabile, depășind caracterul 
ocazional al unor producții 
insuficient realizate artistic, 
așa cum au fost unele din 
lucrările prezentate publi
cului în cursul evenimente
lor, literatura deceniilor 
următoare a găsit în războ
iul de independentă un 
izvor viu. actual și plin de 
învățăminte. George Coșbuc 
își realizează unele din 
cele mai izbutite lucrări 
tocmai pe această temă. 
„Cintece de vitejie" îi a- 
pare lui Nicolae Iorga drept 
„cartea cea mai otelitoare 
de inimi pe care a scris-o 
un poet român". Duiliu 
Zamfirescu realizează unul 
din romanele izbutite inspi
rate din luptele de inde
pendentă, denumit, fără e- 
chivoc, „în război", după 
cum Mihail Sadoveanu,

Emil Gîrleanu sau Gala 
Galaction configurează în 
scrierile lor file din marea 
epopee a poporului nostru 
pentru independență. Mai 
puțin convingătoare apare 
participarea contemporani
lor noștri la recrearea ar
tistică a momentului de la 
1877. Aprecierile istoricului 
literar fată de unele lu
crări apărute în ultimii ani 
nu ni se par justificate de 
valoarea cărților, de oapa- 
citatea acestora de a se 
impune prin calități li
terare.

Apărută în preajma ce
lebrării unui veac de inde
pendență a statului român, 
lucrarea la care ne referim, 
alcătuită cu competentă și 
tipărită în condiții superi
oare la editura „Emines
cu". sintetizează participa
rea scriitorilor români la 
un act fundamental al de
venirii patriei, subliniind 
unul din caracterele speci
fice ale literaturii noastre, 
nedezmințitul ei militan
tism.

Emil VASILESCU

In cinstea 
marii aniversări
Muzeul de artă al Republicii So

cialiste România a realizat o expo
ziție cu reproduceri după opere ar
tistice reflectînd momente din războ
iul pentru independența tării din 
1877. Expoziția reunește circa 50 de 
reproduceri după lucrări aparținînd 
lui Nicolae Grigorescu. Sava Henția, 
Szathmary, G. D. Mirea, Oscar Obe- 
deanu. în prezent, reproducerile, în
mănuncheate în mai multe seturi, se 
află expuse la Casa pionierilor din 
sectarul 2, la liceul „Gheorghe La- 
zăr" și Școala generală nr. 118, cu 
scopul familiarizării pionierilor și 
elevilor cu creația plastică închinată 
războiului pentru independentă.

*
Două interesante cărți dedicate 

aniversării centenarului indepen
denței de stat a României au apă
rut la editura „Scrisul românesc" 
din Craiova. Prima este antologia de 
versuri „Imnurile neatîrnării" alcă
tuită de poetul severinean Victor 
Rusu, iar cealaltă — volumul „Răz
boiul pentru independență în vi
ziune populară", antologie de lirică 
folclorică îngrijită și prefațată de 
conf. dr. Aurelian Popescu. De re
marcat că pe coperta celei de-a 
doua cărți este reprodus tabloul 
„Luarea Grivitei" realizat de picto
rul naiv Ghiță Mitrăchită din co
muna doljeană Birca.

(Agerpres)

cinema
• Tufă de Veneția : CAPITOL —
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15; 
20,15. GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,15; 17; 18,45; 20,30.
• A dispărut o fată : LUMINA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
** Adevăratul curaj : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.15. BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15: 16; 18,15; 
20,30. FAVORIT — 9,15: 11.30; 13,45; 
18; 18,15; 20,30. PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 15; 18.
• Povestea dragostei : SCALA —
9.15; 11.30; 13,45: 16; 18.15; 20.30,
VICTORIA — 9,15; 11.30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9;
11,15: 13.30: 16; 18,15: 20.30.
• Pentru un pumn de... ceapă î
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30;
16; 18.15; 20.30, FESTIVAL — 9; 
11.15: 13.30; 16; 18.15: 20.30, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30: 16;
18.15; 20.30.
fr Șatra î PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Serenadă pentru etajul XII i
CENTRAL — 9.30; 11,30; 13,45; 16; 
18; 20, COTROCENI — 10; 12; 14; 
16; 18; 20, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Dacii : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
Cr Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici ; DOINA — 9,30; 11,15; 13;
14,45; 16,30; 18,15.
• O sută de zile după copilărie i 
DOINA — 20.
e Alice nu mai locuiește aici : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30 MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30.
•> Roșcovanul : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30.
• Noaptea americană î CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Funia — 9.45; 11,45, Anul tre
cut la Marienbad — 14; 16,15, Te 
iubesc, te iubesc — 18,30. Amețea
la — 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).

O fereastră spre cer t EFORIE 
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

• Program de desene animate î 
FLAMURA — 9.
• Oglindă pentru Cristina s DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

Diamante pe roți : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.15.
• Trei zile și trei nopți î DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• întoarcerea „Panterei roz** : 
BUCEGI — 10; 15,30; 17,45; 20, AR
TA - 14; 16; 18; 20.
& Premiera : UNIREA — 16; 18;
20.
• Recviemul roșu : VITAN — 18; 
20.
• Program de desene animate : 
VITAN — 15,30.
e- Tănase Scatiu : LIRA — 15,30; 
19.
• Expresul bulgărilor de zăpadă i 
FLOREASCA — 15.30; 18: 20.15.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori : PACEA — 16; 18; 20.

Cu mîinile curate : FERENTARI
— 15.30: 18; 20,15.
• Pămînt natal j VIITORUL — 
15.30: 18: 20.
• Călărețul cu eșarfă albă : GIU- 
LESTI - 15.30: 17,45: 20.

Jurnalul unui director de școa
lă : CRÎNGAȘI - 17.
• Orient Express : AURORA — 8; 
12,15; 16; 19.

• Adolescenți în cosmos : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20.
e* întoarcerea marelui blond : 
MUNCA — 10; 15,45; 18; 20.
• Columna : POPULAR — 15,45; 
19.
e Sclava iubirii : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
•* Frățiorul : FLACÂRA — 14; 16; 
18; 20.
• Apașii : RAHOVA — 16; 18; 20.
• Orașul văzut de sus : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

t © 8 t r @
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică): 
Valiza cu fluturi — 19,30, (sala 
Atelier) : Capul — 17.
«r Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Kurt WBss (Aus
tria). Soliști : Ștefan Gheorghiu, 
Varujan Cozlghian — 20.

• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul de operetă î Silvia — 
19,30.
». Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Pelicanul — 19.30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19.30.
O Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 19,30.
• Teatrul Mic : Vara trecută la 
Ciulimsk — 19,30.
«r Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30, 
(sala studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30. (la sala din 
pasajul Majestic) : Măsură pentru 
măsură — 19,30.
O Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 19,30. (sala Vic
toriei) : E nemaipomenit — 19.30. 
W Teatrul „Ion Creangă" : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Pisica de nna singură — 
17. (sala Academiei) : Punguța cu 
doi bani — 10.
• Circui București : Colombo... șf 
misterele circului — 19,30.
«»• Studioul de teatru I.A.T.C. s 
Mielul turbat — 19,30.
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Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră de felicitare 
transmis cu ocazia rezultatelor recentelor alegeri.

Privim cu încredere lărgirea cooperării și întărirea în continuare a 
legăturilor de prietenie dintre România și Singapore.

Cu cele mai bune urări,
LEE KUAN YEW

Sosirea în Capitală a ministrului 
comerțului exterior al Uniunii Sovietice

Joi seara a sosit în Capitală, ve
nind de la Sofia, Nikolai S. Pa- 
tolicev, ministrul comerțului ex
terior al Uniunii Sovietice, în ve
derea semnării Protocolului referitor 
la schimburile de mărfuri dintre 
România și U.R.S.S. pe anul 1977.

La sosire în Gara de Nord, oas
petele a fost salutat de Ion Pățan, vi-

© SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Nadia Comăneci — Marele premiu 
al Academiei sporturilor din Franța

Campionatul mondial universitar 
de handbal

© Ieri, România—Belgia 44—11 • Azi, România—Polonia
în Polonia au continuat întrece

rile campionatului mondial universi
tar masculin de handbal.

La Bialystok, în grupa preliminară 
A, echipa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 25—21 (12—10) echipa Bul
gariei, iar echipa Ungariei a cîștigat 
cu scorul de 30—21 (13—10) în fața 
formației Algeriei.

„Cupa Marii Baltice"
în ziua a doua a competiției de 

handbal „Cupa Mării Baltice", care 
se desfășoară in mai multe orașe 
din R. D. Germană, selecționata 
U.R.S.S., deținătoarea titlului olim
pic, a învins cu scorul de 23—18 
(10—8) formația Suediei. Celelalte 
partide disputate s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : R. D. Ger

BASCHET: Echipa Rapid
Echipa feminină de baschet Rapid 

București a debutat victorioasă în e- 
tapa sferturilor de finală ale com
petiției europene intercluburi „Cupa 
Liliana Ronchetti". Jucînd primul 
meci în deplasare, baschetbalistele 
românce au învins cu scorul de 
58—48 (30—22) formația franceză C.S. 
Toulon. Partida retur se va disputa 
în ziua de 9 februarie la București.

în cadrul aceleiași competiții s-au 
mai disputat două partide, încheiate

cluj-napoca : Primul concurs de sală 
pentru atleții juniori

în organizarea clubului „Universi
tatea" și a comisiei județene de atle
tism, la Cluj-Napoca s-a desfășurat 
recent primul concurs de ■ sală al a- 
nului, rezervat juniorilor între 13 și 
16 ani. Au participat elevii cluburilor 
și școlilor clujene și elevi de la Școa
la sportivă din Sighetu-Marmației, 
județul Maramureș. Iată citeva din

(Urmare din pag. I) 

ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, precum și Petar Danailov 
Hristov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
în țara noastră. (Agerpres)

în grupa preliminară B, la Tar- 
now, echipa Poloniei a învins cu 
scorul de 34—10 (14—2) formația 
Belgiei. Ieri și echipa României a 
jucat contra echipei Belgiei, înre- 
gistrînd. scorul final de 44—11 (22—2) 
Astăzi se va juca meciul decisiv 
din B, România — Polonia.

mană (I) — Danemarca 20—18
(11—12) ; Polonia — Norvegia 27—22 
(17—13) ; R. F. Germania — R. D. 
Germană (II) 18—14 (10—8).

în clasamentele celor două grupe 
preliminare conduc neînvinse, cu 
cîte 4 puncte, echipa U.R.S.S. (grupa 
A) și prima reprezentativă a R. D. 
Germane (grupa B).

- victorie la Toulon
cu următoarele rezultate : Lokomotiv 
Sofia — Industromontaj Zagreb 
60—55 (35—28) ; T.U.S. Leverkusen 
(R.F. Germania) — Slavia Sofia 
71—66 (33—23).

★
Rezultate înregistrate în sferturile 

de finală ale „Cupei cupelor" la 
baschet masculin : Spartak Lenin
grad — Radnicki Belgrad 99—84 
(50—39) ; Slavia Praga — Cinzano 
Milano 97—83 (41—40).

tre cele mai bune rezultate : 
juniori III : 50 m garduri : Aurel Aș- 
tilean — 7”8/10 ; prăjină : Aurel Aș- 
tilean — 3,10 m ; juniori II : 50 m 
plat : Alexandru Hirian — 6”2/10 ; 
înălțime : Marius Oros — 1,80 m ; ju
nioare III : 50 m garduri: Monica 
Dorobanțu — 8”7/10 ; lungime : Mi
rele Bolboacă — 4,60 m ; junioare II : 
înălțime : Palfi Eva — 1,55 m.

ciucuri, precum și a unor norme de 
proiectare și aducerea lor la nivelul 
posibilităților actuale ale întreprin
derilor chimiei. O altă acțiune, me
nită să contribuie la ridicarea calită
ții produselor livrate beneficiarilor, 
vizează revederea și accentuarea 
gradului de tipizare a materiilor 
prime, materialelor și produselor chi
mice, ceea ce a dus la înlocuirea 
unor sortimente cu parametri de ca
litate scăzută cu altele de calitate 
superioară. Astfel, la lacuri și vop
sele au fost scoase din fabricație 
sortimente învechite și de slabă cali
tate, în proporție de 39 la sută, la 
fire și fibre — de 29,5 la sută, la 
cerneluri și tușuri — de 33,2, la pre
lucrate din mase plastice și articole 
tehnice din cauciuc — de 12,8 la sută. 
Pe această bază, pentru acest an se 

Cum răspunde industria chimică exigentelor economice
prevede o creștere a volumului pro
duselor chimice de calitate superioa
ră cu un miliard Iei.

— In ansamblul factorilor de 
sporire ă eficienței economice, 
creșterea gradului de prelucrare 
a materiilor prime ocupă un loc 
principal. Ce soluții concrete au 
fost stabilite să fie aplicate in 
1977, in acest sens, și care este 
efectul lor economic ?

— Folosind un însemnat volum de 
hidrocarburi — gaz metan și țiței — 
întreprinderile noastre au în vedere, 
în primul rînd, obținerea unor pro
duse cu valoare cît mai ridicată, prin 
sporirea gradului de prelucrare a a- 
cestor materii prime. De pildă, ga
zul metan, prin valorificare în negru 
de fum, își sporește valoarea de 3,2 
ori ; în acid azotic de 6,1 ori ; în în
grășăminte de 13,9 ori ; în policloru- 
ră de vinii de 22.5 ori și în poliacetat 
de vinii de 27 ori. Țițeiul, în prima 
treaptă de valorificare — piroliza — 
își mărește valoarea de 4—5 ori, în 
treapta a doua — monomeri, de alte 
3 ori, iar în treapta a treia — poli
meri, fibre și fire chimice, de încă 
3—4 ori. Corespunzător obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea, in 
acest cincinal petrochimia cunoaște 
o dezvoltare prioritară pc ansamblul 
ramurii. în consecință, în cel de-al 
doilea an al cincinalului, odată cu 
creșterea cantităților de gaz metan 
și fracții petroliere lichide și gazoase

Primiri la primul ministru al guvernului
Joi dimineața, tovarășul Manea 

Mănescu, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a primit, succesiv, în vizită de ră
mas bun pe Jeffrey Charles Peter
sen, ambasadorul Marii Britanii, și

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 ianuarie. în țară : Vreme 
în curs de răcire, îndeosebi în re
giunile din nordul țării. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipi
tații temporare în a doua parte a in
tervalului, predominînd ninsorile. 
Vîntul va sufla moderat, cu inten

Juriul Academiei sporturilor din 
Franța, întrunit joi, la Paris, sub pre
ședinția contelui Jean de Beau
mont, a acordat tradiționalele pre
mii pe anul 1976. Marele premiu al 
Academiei sporturilor din Franța a 
fost decernat triplei Campioane 
olimpice, gimnasta româncă Nadia 
Comăneci, ca urmare a excepționa
lelor sale performanțe înregistrate 
pe plan mondial. După cum trans
mite agenția „France Presse", „Ma
rele premiu acordat Nadiei Comă
neci reflectă strălucitele succese ob
ținute în ansamblu pe arena inter
națională de campioana din Româ
nia" Premiul celui mai bun sportiv 
francez a fost înmînat campionului

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatul național de hochei pe

gheață a programat joi în Capitală 
alte două partide încheiate cu urmă
toarele rezultate tehnice : Steaua— 
Dunărea Galați 16—2 (7—0, 6—1,
3—1) ; Dinamo—S.C. Miercurea Ciuc 
10—7 (7—2, 0—2, 3—3). Astăzi este zi 
de odihnă.

• Joi, în cadrul sferturilof de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin, echipa cehoslovacă 
Sparta a învins cu scorul de 85—61 
(46—24) pe I.E.F.S. București. Sparta 
este deținătoarea trofeului „C.C.E.".

• Partidele din prima zi a turneu
lui internațional de tenis de la Bir
mingham (Alabama) s-au încheiat 
cu. următoarele rezultate : Gene 
Mayer — Jan Kodes 6—2, 6—2 ; 
Jimmy Connors — Buster Mottram 
6—3, 6—2 ; Cliff Drysdale — Tom 
Okker 6—1, 7—5.

La turneu participă 16 jucători, 
printre care și Ilie Năstase, cotat al 
doilea favorit.

• în orașul bolivian La Paz a în
ceput un turneu internațional de te
nis cu participarea a 5 jucători. Iată 
primele rezultate înregistrate : 
Koch (Brazilia) — Panatta (Italia).

chimizate, se diversifică produsele 
petrochimice, urmărindu-se. în prin
cipal, fabricarea sortimentelor din 
treptele a doua și a treia de valori
ficare a materiilor prime, purtătoare 
ale unei eficiente economice supe
rioare. în 1977 se dezvoltă producția 
cauciucului poliizoprenic, terpolime- 
rilor, polipropilenei, propilenoxidu- 
lui, propilen-glicolului, fibrelor poli- 
propilenice ș.a. Semnificativ este 
și faptul că valoarea produselor ce 
se vor obține prin chimizarea a 
1 000 mc gaze naturale va crește cu 
16 la sută in acest an, față de anul 
trecut.

O acțiune de mare Însemnătate 
economică și tehnică, cu implicații 
pozitive și în direcția protejării me
diului ambiant, o constituie găsirea 
soluțiilor pentru valorificarea mate

riilor prime secundare, rezultate din 
procesele tehnologice. Programul în
tocmit prevede, în acest cincinal, pe 
ansamblul ministerului, recuperarea 
unui număr de 60—70 de produse, 
socotite pînă acum deșeuri, prin a 
căror valorificare se vor obține pro
duse utile în valoare de circa 4 mi
liarde lei. Amintesc că numai prin 
intrarea în funcțiune în acest an. pe 
platforma chimică de la Turnu Mă
gurele, a instalației de prelucrare a 
cenușii de pirită se vor produce 180 
mii tone pelete de fier, 700 de tone 
plumb in turte, 1 800 tone zinc in 
turte și 1100 tone cupru în cement 
de cupru. De asemenea, pentru va
lorificarea ciocălăilor de porumb și a 
semințelor de floarea-soarelui, la 
Slobozia și Segarcea vor intra în 
funcțiune in 1977 două instalații de 
furfurol — produs care în prezent 
se importă — materie primă pentru 
fabricarea rășinilor furanice, ne
cesare turnătoriilor din metalurgie 
și construcția de mașini.

— Cercetarea românească în 
chimie s-a impus atit prin o- 
rientarea ei fermă către re
zolvarea unor probleme-cheie 
ale industriei, cit și prin rezul
tatele deosebite obținute pe tă- 
rimul cercetărilor fundamentale. 
Care va fi contribuția aplicării 
cercetărilor proprii la rezolva
rea sarcinilor deosebite ce revin 
ramurii in anul 1977 ? 

pe Maâti Jorio, ambasadorul Marocu
lui, în legătură cu încheierea misiu
nii lor în țara noastră.

Primul ministru s-a întreținut cor
dial cu cei doi ambasadori.

sificări de scurtă durată pînă la 
40—60 km/oră. Tmperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade, iar cele maxime între minus 
2 și plus 6 grade, local mai ridicate 
în primele zile. în București : Vre
me în curs de răcire. Cerul va fi mai 
mult acoperit. Vor cădea precipita
ții, la început sub formă de ploaie, 
apoi cu tendințe de transformare in 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă 
durată pînă la 40 km/oră.

olimpic în proba de 110 m garduri 
Guy Drut.

, *Intr-un interviu acordat corespon
dentului sportiv al agenției de pre
să Novosti, gimnasta sovietică Nelly 
Kim a spus între altele : „Evoluția * 
în gimnastica actuală este atît de 
rapidă, îneît te vezi uneori în situa
ția de a reconsidera totul. Astăzi 
gimnastica este sportul tineretului 
prin excelență. Fetițe de 12—13 ani 
execută cu ușurință elemente foarte 
complicate și dificile, la care eu nu 
aș fi îndrăznit să mă gindesc Ia 
acea vîrstă. Românca Nadia Comă
neci este prototipul acestor copii- 
minune".

5— 7, 6—3, 6—3 ; Vilas (Argentina)
— Tiriac (România) 2—6, 6—3, 7—5.

• La Adelaida (Australia), jucăto
rul portorican Charles Pasarell l-a 
eliminat cu 7—6, 6—7, 6—3 pe ameri
canul Arthur Ashe, imul dintre fa- 
voriții concursului.

Alte rezultate : Stewart ' (S.U.A.)
— Marks (Australia) 6—1, 6—2 ; 
Gorman (S.U.A.) — Tanner (S.U.A.)
6— 3, 6—4 ; Van Dillen (S.U.A.) —
Case (Australia) 6—4, 7—6 ; Stockton 
(S.U.A.) — Stone (Australia) 6—3,
7— 5.

• Proba masculină de slalom 
uriaș desfășurată în stațiunea aus
triacă Kirchberg a fost cîștigată de 
schiorul suedez Ingemar Stenmark, 
cronometrat în cele două manșe cu 
timpul total de 3’24”53/100. L-au ur
mat Willi Frommelt (Liechtenstein)
— 3’27”60/100, Hans Hinterseer (Aus
tria) — 3’28”67/100 și Phil Mahre
(S.U.A.) — 3’28”73/100.
• „Cupa Europei" la schi a pro

gramat la Morzine-Avoriaz o probă 
masculină de slalom uriaș, cîștigată 
de elvețianul Jean-Luc Fournier cu 
3'05”80/100 (timp realizat în două 
manșe), ..

— Pe plan mondial se poate apre
cia că industria chimică este una 
din ramurile care beneficiază direct 
și rapid de rezultatele cercetărilor 
fundamentale și de dezvoltare, aceas
ta fiind una din trăsăturile revoluției 
tehnico-științifice contemporane. In 
acest context, potențialul cercetării 
științifice românești în domeniul 
chimiei este concentrat spre solu
ționarea problemelor majore ale 
dezvoltării industriei chimice în 
acest cincinal și în deceniul urină- 
tor, rezultatele obținute contribuind 
direct la ridicarea eficientei econo
mice a producției și creșterea com
petitivității produselor noastre.

Referindu-neJla acest an. trebuie 
să arăt că el se caracterizează prin 
sarcini deosebite în ceea ce privește 
introducerea progresului tehnic, fiind 

prevăzută asimilarea în fabricație a 
peste 700 produse și sortimente noi, 
valoarea produselor noi și reproiec- 
tate ridieîndu-se la 8,9 miliarde lei, 
pe ansamblul ministerului. în 1977 
vor intra, de asemenea, în produc
ție un număr de 28 instalații, care 
au la bază tehnologii de concepție 
proprie, și 39 instalații in urma re
producerii îmbunătățite a unor teh
nologii existente. Tehnologiile pro
prii se referă la instalații de o deo
sebită complexitate tehnică, moder
ne, cu parametri de eficientă ridi
cați, care vor asigura fabricarea 
cauciucului poliizoprenic și alchilfe- 
nolului la Combinatul petrochimic 
Brazi, insecticidelor neguron și 
diclorfos, bisfenolului la Combinatul 
petrochimic Borzești ș.a.

— Industria chimică benefi
ciază an de an de importante 
fonduri de investiții. Dar, pe 
numeroase șantiere, s-a con
semnat nerespectarea termene
lor stabilite de punere in func
țiune a obiectivelor, iar la une
le instalații intirzie atingerea 
parametrilor proiectați, fapt care 
diminuează rezultatele de an
samblu ale ramurii. Ce măsuri 
se întreprind pentru perfecțio
narea activității in acest dome
niu și creșterea eficienței econo
mice a investițiilor ?

— Trebuie să arăt, în primul rînd, 
că realizarea nivelurilor de produc

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea spea- 
kerului Camerei Reprezentanților din 
Dieta japoneză, Shigeru Hori, pentru 
felicitările ce i-au fost adresate cu 
prilejul alegerii sale în această 
funcție.

0 amplă acțiune . 
de antrenare a maselor 

la creația științifică 
și tehnică

în vederea creșterii contribuției 
tuturor oamenilor muncii, cercetăto
rilor, proiectanților, cadrelor didac
tice și a tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor și obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului cu 
privire la dezvoltarea științei și 
tehnologiei și la introducerea pe 
scară largă a progresului tehnic în 
toate ramurile economiei naționale, 
în întreaga țară a fost lansată o vas
tă acțiune de stimulare a participă
rii maselor la activitatea de creație 
științifică și tehnică.

Organizată într-o concepție unita
ră, de către Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, Consiliul 
Central al U.G.S.R., Comitetul Cen
tral al U.T.C., ministerele, institu
tele centrale de cercetare și acade
miile de științe, sub egida Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, importanta acțiune, aflată 
în prezent în etapa de masă, se va 
desfășura. în continuare, pe plan 
județean, pe ramură de producție, 
încheindu-se în ultima decadă a lu
nii noiembrie, cu etapa pe țară, ce 
va avea loc la București sub gene
ricul „Săptămîna științei și tehnicii 
românești".

în actuala etapă, care se încheie 
în luna iulie, organizată în între
prinderi și alte unități economice, 
agricole și de învățămînt, partici- 
panții sînt antrenați la realizarea in
dividuală sau în colectiv a unor lu
crări, soluții tehnice, invenții și ino
vații, care să contribuie la îndeplini
rea sarcinilor de plan, precum și a 
celor din planurile tematice de in
venții și inovații, din programele 
de organizare superioară a producției 
și a muncii. De asemenea, în cadrul 
acestei etape se organizează expozi
ții, sesiuni, simpozioane, dezbateri 
cu caracter tehnico-științific, întîl- 
niri cu oameni de știință, inventa
tori și inovatori în care participanții 
prezintă rezultatele muncii lor în 
domeniul creației științifice și teh
nice. De remarcat faptul că, pentru 
buna organizare și desfășurare a ac
țiunii în masa largă de muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri și alte 
cadre din producție, s-au constituit 
comisii care selecționează pentru 
următoarea etapă cele mai valo
roase. lucrări. (Agerpres) 

ție stabilite pentru anul 1977 este 
condiționată direct de intrarea în 
funcțiune la termen și în bune con
diții a unui număr de 268 capacități 
și obiective noi, la care se adaugă 
restanțele din anul trecut. Principa
lele probleme de care este legată 
respectarea termenelor planificate de 
intrare în funcțiune a noilor capaci
tăți și obiective le constituie, pe de 
o parte, livrarea utilajelor tehnolo
gice de către unitățile constructoare 
de mașini, iar pe de altă parte, con
centrarea forței constructorilor și 
montărilor pe aceste șantiere, con
form necesarului.

în ceea ce privește Ministerul In
dustriei Chimice, se va suplimenta 
în 1977 producția de utilaje în uni
tățile proprii și vom sprijini cu mon- 
tori pe constructori, ca și în alțl 
ani. în scopul recuperării grab
nice a restantelor la punerea în 
funcțiune s-au stabilit planuri con
crete de măsuri ; se vor urmări cu 
mai multă răspundere mersul livră
rilor de utilaje și calitatea acestora, 
avindu-se în vedere cu prioritate 
pozițiile care condiționează începerea 
probelor tehnologice. Tinînd seama 
de sarcinile mari ale ministerului în 
domeniul investițiilor, de neajunsu
rile care mai persistă, de o însem
nătate deosebită pentru perfectiona
rea muncii în acest sector sînt in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul consfătui
rilor de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din septembrie 1976, consacrate ac
tivității în domeniul proiectării și 
construcțiilor industriale, al cercetă
rii științifice, care constituie un pro
gram clar de acțiune pentru lucră
torii din institutele noastre de pro
iectare și inginerie tehnologică. Un 
prim rezultat al analizelor Între
prinse în direcția reducerii costuri
lor lucrărilor de construcții-montaj, 
la obiectivele în curs de execuție, s-a 
soldat cu economisirea a 2,2 miliar
de lei, adică valoarea a 121 mii 
tone ciment, 15 mii piloți din be
ton armat, aproape 22 mii tone oțel- 
beton, 8,7 mii tone profile metalice, 
2,5 mii tone tablă. Această acțiune 
va fi continuată, urmărind, la fiecare 
obiectiv de investiții, extinderea 
amplasării instalațiilor în aer liber, 
utilizarea de soluții constructive ief
tine, ușoare și creșterea gradului de 
ocupare cu utilaje a suprafețelor 
halelor industriale, cu alte cuvinte, 
valorificarea tuturor posibilităților 
existente pentru a gospodări cu ma
ximă chibzuință fondurile materiale 
și bănești alocate industriei chi
mice. ,

R, P. CHINEZĂ
Echipament complex de control

Un complex ansam
blu de instrumente de 
măsură și control des
tinat proceselor de au
tomatizare în indus
trie a fost recent reali
zat de o uzină de spe
cialitate din nord-estul 
Chinei și a trecut cu 
succes cele mai rigu
roase probe, intrînd în 
producția de serie. 
Noul tip de aparat, 
cu largi posibilități 
de utilizare în dome
niile petrochimiei, e- 
nergeticii, metalurgiei, 
industriei ușoare, poa
te indica și contro
la în permanență tem
peraturile diferitelor 
elemente în cadrul 
producției, poate ve
rifica și regla auto
mat presiunile și ni
velurile suprafețelor li

chide etc. Se aprecia
ză că folosirea lui va 
contribui, în măsură 
considerabilă, la creș
terea gradului de au
tomatizare a industriei 
chineze, în ansamblu, 
la îmbunătățirea cali
tății produselor, spori
rea eficienței muncii, 
scăderea costurilor de 
producție și ameliora
rea condițiilor de mun
că. Alcătuit din cir
cuite integrate lineare 
și din noi tipuri de 
componente electro
nice, realizate pe baza 
celor mai recente cu
ceriri tehnice în acest 
domeniu, aparatul are 
o mare precizie, o per
fectă stabilitate și acu
ratețe în operații, 
fiind, în același timp, 
ușor de instala), diri
jat și întreținut.

R. P. POLONĂ
Un nou centru siderurgic

De curînd, la Kato
wice a început să 
producă fontă primul 
furnal al noii uzine 
siderurgice. Colosul, 
una din cele mai mari 
construcții de acest 
gen din Europa, are 
un volum de 3 300 
metri cubi și o înălți
me de peste- 90 de 
metri. Tot aici au in
trat în funcțiune sau 
se află în curs de edi
ficare o stație de aglo
merare, un convertizor 
de 350 de tone, un la
minor pentru tablă de 
oțel, precum și con
strucții și amenajări 
auxiliare.

Pentru dirijarea 
producției sînt folosi

te 20 de instalații e- 
lectronice de prelu
crare a datelor. Pro
cesele tehnologice, 
procesele de lucru și 
administrative, trans
porturile, gospodări
rea materialelor și 
întreținerea sînt, ast
fel, în cea mai mare 
parte, automatizate.

Camere speciale cu 
aer îi protejează pe 
siderurgiști împotriva 
surselor de căldură. O 
mare parte dintre el 
lucrează în cabine cli- 
matizate, în care zgo
motul și vibrațiile sînt 
reduse.

în următoarea eta
pă, pînă în 1980, vor 
fi construite un nou 
furnal, .un convertizor

„L ' EXPRESS":

La umbra „pavilioanelor 
de complezență"...

„Cocioabele plutitoare" și profiturile fabuloase 
realizate de armatori

Numele vaporului, „Julia". abia se 
poate descifra. La fel și numele por
tului de înmatriculare — Limassol. 
Ușor înclinat la tribord. cargoul ..Ju
lia" este ancorat în estuarul Loarei, 
în aval de Nantes. Pe puntea din 
spate se află în neorînduială butoaie 
pline cu apă unsuroasă. De-a lungul 
calei — mormane de seînduri crăpa
te. La pupa vaporului, ca si deasu
pra elicelor, se văd găurile făcute 
de rugină.

Pe această cocioabă plutitoare flu
tură un steag. Nu e nici alb. nici 
galben, ci uniform cenușiu, din cau
za murdăriei. Patru mii de nave co
merciale arborează, ca și „Julia". un 
„pavilion de complezența", grație că
ruia armatorii se pot sustrage orică
ror legi, iar .căpitănii sint stăpini 
discreționari la bord, tratindu-si oa
menii din echipaj ca pe niște sclavi.

29 octombrie 1976. In timp ce se 
afla la Nantes, cargoul a fost vizitat 
de Roland Andrieu. secretar al or
ganizației sindicale locale a marina
rilor. Constatările sale au provocat 
o adevărată furtună. Andrieu a adus 
cu sine de pe vas două cutii de 
conserve ruginite, umflate. „Iată ce 
mănîncă marinarii — conserve stri
cate I". La bord se mai aflau 
încă 80 de asemenea cutii...... Bine
înțeles că mincam aceste conserve, 
confirmă doi marinari care au pă
răsit deja vaporul — un indian și 
un nigerian. De opt zile nu mai 
avem apă de băut". în plus, nava 
nu are încălzire. Instalațiile sanitare 
nu funcționează. Cușetele sînt niște 
vizuini dezgustătoare, unele fiind 
chiar inundate de apa mării. In cală 
mișună șobolanii...

în schimb, cei 11 ofițeri se hră
nesc bine, dorm în cabine curate și 
primesc salarii decente. Comandan
tul încasează 7 000 franci pe lună. 
Cei 18 oameni din echipaj — între 
240 și 800 franci. Dar salariul nu 
are importanță, căci oamenii... nu-1 
primesc niciodată. La fiecare escală, 
căpitanul le dă celor ce coboară pe 
uscat mici sume de bani ca să-și 
procure îmbrăcăminte. Restul bani
lor îl păstrează. Atunci cînd un ma
telot căruia i-a expirat contractul 
își cere drepturile, comandantul ii 
spune că n-are cu ce să-1 plătească. 
Pierdut undeva, la capătul lumii, 
respectivul matelot este silit să-și 
reînnoiască contractul, în speranța 
că va încasa mai tîrziu toate su
mele cuvenite. Chiar dacă ar vrea 
să protesteze, să se ducă in portul 
unde-și are sediul armatorul vapo
rului, undeva la mii de kilometri 
distantă, n-ar realiza nimic, pentru 
că Îndeobște contractele de angajare 
sînt ilegale.

Primul pavilion de complezență a 
apărut în 1931. în Panama. Opt ani 
mai tîrziu, navele sub asemenea

Această nouă reali
zare pe tărîm tehnic 
se înscrie în contextul 
unor ample eforturi 
depuse în ultima pe
rioadă în R. P. Chine
ză în vederea produ
cerii unor cantități tot 
mai mari și variate de 
echipamente complexe, 
la nivel mondial, care 
să joace un rol im
portant în efortul ge
neral pentru îndepli
nirea obiectivului tra
sat de conducerea de 
partid și de stat cu 
privire la accelerarea 
modernizării, în cursul 
actualului cincinal, a 
industriei, agriculturii, 
științei, tehnologiei, a 
tuturor sectoarelor ac
tivității sociale. (I. Te- 
cuță).

cu oxigen și un lami
nor.

Uzina de la Kato
wice va da țării anul 
acesta 2 milioane tone 
oțel, în 1978 4,5 mili
oane tone, iar la sfîr- 
șitul celei de-a doua 
etape de construcție 
9 milioane tone.

Noul centru side
rurgic al Poloniei va 
continua să-și lăr
gească dimensiunile 
sale și după 1980, în 
așa fel îneît în 1985 el 
va realiza 47 la sută 
din producția de fon
tă și 35 la sută din 
producția de oțel a 
țării, devenind, pe 
drept cuvînt, „pilonul 
de oțel" al economiei 
naționale. (C, Var
vara).

pavilioane totalizau 800 000 tone, 
respectiv 1 la sută din flota mon
dială. în iulie 1970, ele totali
zau 41 milioane de tone, respectiv o 
cincime din întreaga flotă a lumii. 
Astăzi proporția este de peste un 
sfert din flota mondială.

Cauzele acestei creșteri extraordi
nare depistate cu 16 ani în urmă, 
în urma unei anchete întreprinse de 
guvernul englez, sînt valabile și as
tăzi : țara de înmatriculare autori
zează cetățeni din alte țări să con
troleze sau să fie proprietari ai na
velor comerciale ; înmatricularea se 
obține cu Ușurință, iar transferarea 
ei nu este supusă restricțiilor. De 
exemplu, un vapor italian navigind 
sub pavilion liberian poate depinde 
de un armator care deține la Mon
rovia (în Liberia) doar o simplă cu
tie de scrisori, avînd în schimb se
diul birourilor la Genova, principa
lul agent maritim la Londra, iar con
tul bancar în Elveția, Liechtenstein 
sau Bahamas ; veniturile realizate din 
exploatarea navelor nu sînt supuse 
nici unui impozit pe plan local, iar 
taxele sînt modice ; țara de înmatri
culare nu are nici puterea de a im
pune reglementări guvernamentale 
sau internaționale, nici servicii ad
ministrative necesare în acest scop 
și nici puterea de a controla com
paniile. Deutsche Afrika-Linien a 
apreciat că ar putea, grație unui pa
vilion de complezentă, să utilizeze 
pe una din navele sale doar 27 de 
oameni, în loc de 38, cum prevăd re
glementările vest-germane, realizind 
astfel mari beneficii suplimentare. 
Iată de ce, ca și alți armatori greci, 
armatorul Onassis a trecut. în 1950, 
întreaga sa flotă — circa 60 de va
poare — sub pavilion liberian.

Trecerea de la statutul obișnuit al 
flotei naționale, controlabilă din 
punct de vedere financiar și social, 
la statutul oferit de pavilioanele de 
complezență oferă o sursă de profi
turi cu atît mai substanțiale, cu cît 
reglementările internaționale erau 
pină șcum destul de ambigue. Astfel, 
nici o tară nu avea dreptul de a 
controla un vapor străin, nici chiar 
în apele sale teritoriale.

Au trecut 25 de ani de cînd un 
șir de guverne au inițiat în cadrul 
organizațiilor internaționale lupta 
pentru lichidarea acestor privilegii 
scandaloase. în această luptă a fost 
cîștigată o bătălie esențială la 29 oc
tombrie 1976, la Geneva. Cea de-a 62-a 
conferință maritimă a Organizației 
Internaționale a Muncii a aprobat o 
convenție internațională vizînd să 
acorde țărilor care o vor ratifica 
dreptul de a-și exercita controlul și 
de a-și impune voința armatorului 
sau căpitanului de pe orice vapor pe 
care s-a creat o situație primejdioa
să pentru securitatea navei sau să
nătatea echipajului.

o GLOBUL DE AUR
Cei 400 de membri ai aso

ciației presei străine din Italia, 
reprezentînd 50 de țări, au de
cernat rîvnitul trofeu cinemato
grafic „Globul de aur", ediția 
1975—76, filmului „Cadavre ex
celente" (în regia lui Francesco 
Rossi), o puternică satiră socia
lă după un roman al scriitoru
lui progresist Leonardo Scias- 
cia, care la ultimele alegeri re
gionale a candidat pe listele 
Partidului Comunist Italian. 
Totodată, premiul pentru cea 
mai bună interpretare a fost 
decernat actorilor Marcello 
Mastroiani și Mariangela Me- 
lato, cunoscuți și publicului 
nostru din diferite pelicule. 
Inițiat in 1966, acest premiu 
este decernat acelor opere cine
matografice și actori care au

ilustrat, în modul cel mai con
vingător, o problemă socială de 
interes arzător.

• FABULĂ ADEVĂ
RATĂ. Un autobuz care cir
cula pe o șosea din Extremul 
Nord sovietic a fost silit să o- 
prească în fața unui obstacol cu 
totul neobișnuit : un urs ocu
pase mijlocul căii și privea, cu 
ochi parcă rugători, spre vehi
cul. Șoferul s-a uitat intrigat 
in jur și a înțeles că ursul îi 
adresase, realmente, un apel : 
era urmărit de o haită de lupi. 
Pentru gonirea acestora a fost 
suficient să se pună în funcție 
claxonul. Salvat, ursul s-a dat 
deoparte, iar după ce autobuzul 
și-a reluat cursa, a alergat un 
timp în urma lui. Pentru mai 
multă siguranță sau din recu

noștință ? Să-i lăsăm pe fabu- 
liști să răspundă...

• CEA MAI MARE 
FOTOTECĂ DIN EU
ROPA. Aproximativ 400 009 
de clișee de format mare se 
află în posesia Fototecii ger
mane din Dresda, considerată 
cea mai mare instituție de acest 
gen din Europa. înființată acum 
25 de ani, cu un fond iniția] de 
25 000 de fotografii, fototeca s-a 
transformat într-o instituție 
centrală cuprinzînd fotodocu- 
mente din viața politică, cultu- 
ral-artistică, imagini din na
tură ș.a. Un loc important îl 
ocupă reproduceri de o înaltă 
calitate după renumite opere de 
artă din R.D.G. și din numeroa
se alte țări.
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® ENERGIA EOLIA
NĂ. în căutarea unor resurse 
energetice care să diminueze 
dependența țării de importurile 
exagerate și costisitoare din 
punct de vedere financiar, cer
cetătorii suedezi evaluează cu 
tot mai mult optimism șansele 
folosirii vîntului. Institutul me
teorologic și hidrologic din Sue
dia a anunțat că prin utilizarea 
forței vîntului se va asigura, 
pină in 1990, 20 la sută din elec
tricitatea necesară țării.

• ÎNAPOI LA EPO
CA FIERULUI. Șase bărbați

și femei, precum și trei băieți 
în vîrstă între 3 și 7 ani din 
Marea Britanie se pregătesc, in 
prezent, să se întoarcă, pentru 
un an de zile, la... epoca fierului. 
Ei au fost selecționați din pes
te 1 000 de candidați. Potrivit de
clarației conducătorului grupu
lui, scopul experienței este imi
tarea vieții dintr-o așezare 
britanică din secolul III î.e.n. 
Experiența, care urmează să în
ceapă peste două luni, se va 
desfășura într-un loc, deocam
dată - ținut în secret, din vestul 
Marii Britanii. Studiourile de 
televiziune B.B.C. vor consemna 
viața acestui grup într-un serial 
de 12 filme.

• „EXORCISTUL" 
FACE ȘCOALĂ. poIi;ia 
din localitatea americană Tor
rance (California) s-a prezentat 
o femeie care a mărturisit că 
a dat foc casei sale, deși înăun
tru se aflau ambele ei fiice. 
Avea și o „justificare" : voise 
să-i gonească pe... diavoli din 
locuință. Cele două fete, care 
au izbutit să se salveze, au re
latat că mama lor, înainte de a 
provoca incendiul, așezase * 1 * * * 5 în 
diferite colțuri ale casei farfurii 
cu alimente pentru a-i „ade
meni" pe diavoli... Un caz banal 
de demență ? Anchetatorii nu 
pot însă ignora influența noci
vă, abrutizantă a unor produc
ții „artistice" cinematografice 
obscurantiste, de genul „Exor
cistului", inspirate din sumbre 
practici medievale.

valorificare a resurselor de materii 
prime, fructificarea rezervelor in
terne, introducerea rapidă a re
zultatelor cercetărilor efectuate in 
institutele și laboratoarele depar
tamentale. Reducerea consumuri
lor specifice de materii prime 
și materiale, energie eLectrică și ter
mică, combustibili, care dețin o pon
dere însemnată în cosiurile de fabri
cație, constituie o problemă perma
nentă, aflată în atenția conducerilor 
Întreprinderilor, a organizațiilor de 
partid din sectorul nostru. Drept 
rezultat al analizelor întreprinse pînă 
acum asupra tuturor tehnologiilor 
existente, cît și a acelora de la noile 
obiective de investiții, s-au stabilit 
soluții pentru economisirea în 1977, 
intr-o primă etapă, a unor ma
terii prime și materiale în va
loare de 320 milioane lei. Avînd în 
vedere că industria chimică se si
tuează printre marii consumatori de 
energie — cu un indice mediu de 
consum de 130 MWh/1 milion lei 
producție industrială — este firesc 
ca preocupările privind gospodărirea 
judicioasă a energiei electrice să 

. ocupe un loc central în lupta pentru
1 ridicarea eficienței economice. Prin
1 măsurile adoptate în fiecare unitate 

a chimiei de lucrătorii din sectorul 
mecano-energetic și automatizare, 
consumul de energie electrică pe an
samblul ministerului se reduce in 
acest an cu 200 milioane kWh, față 
de cit a fost in anul 1975, cu toate că 
intre timp au intrat în producție nu
meroase instalații mari consumatoa
re de energie. O parte însemnată 
din acest necesar urmează a fi acope
rită din resursele energetice secun
dare recuperate în instalațiile tehno
logice, care se cifrează în acest an la 
2,8 milioane tone combustibil con
vențional.

— S-a ridicat in ultimul timp, 
de către unii din beneficiarii 
chimiei, problema revizuirii 
unor standarde prea vechi, 
care nu mai corespund exigen
țelor calitative ale industriei 
moderne. Cit sint de justificate 
aceste obiecții ?

— Trebuie să arăt că, într-adevăr, 
pentru unele din produsele indus
triei Chimice sînt în vigoare norme 
și standarde imbătrînite, care nu mai 
reprezintă un stimulent pentru creș
terea calității lor. Iată de ce, in 
acest an sint prevăzute revizuirea a 
50 de standarde de stat și ameliora
rea a 150 de standarde mai vechi de
5 ani ale unor produse chimice și 
petrochimice, mase plastice și cau

• INSECTE STERILI
ZATE. Specialiștii Institutului 
fitopatologic din Wageningen 
(Olanda) s-au pregătit să lan
seze în natură milioane de 
muște, „crescute" în laborator 
și sterilizate prin expunerea la 
o sursă radioactivă. Este vorba 
de Delia antiqua, un soi de dău
nător, considerat inamicul nu
mărul unu al culturilor de cea
pă, care ocupă 10 000 de hectare 
în Olanda. Cercetătorii speră să 
diminueze considerabil înmul
țirea acestui dăunător prin îm
perecherea între muștele de 
cultură și cele sălbatice. Prime
le încercări pe suprafețe reduse 
au dat rezultate încurajatoare, 
în plus, noua metodă evită pe
ricolele poluării provocate de 
unele insecticide chimice.

• PRIORITATE PIE
TONILOR. în capitala Irlan
dei a fost introdus un nou sis
tem de semafoare, care acordă 
pietonilor mai mult timp la 
traversarea străzilor pe seama 
traficului auto. Decizia autori
tăților din Dublin Intervine 
după reexaminarea dinamicii 
circulației pietonilor și traficu
lui rutier. Spre .deosebire de 
normele existente în unele țări 
vest-europene, care stabilesc, 
în medie, la 6,5 km pe oră vi
teza de deplasare a pietonilor, 
specialiștii irlandezi consideră 
că mersul oamenilor nu depă
șește 2,4 km/h., cel puțin pen
tru maniera de viață a conce
tățenilor lor. Acum, fazele se
mafoarelor alternează între 99 
de secunde pentru pietoni și 66 
pentru automobile.
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Pentru lichidarea oricăror 
forme de asuprire colonială 

® Declarațiile secretarului general al O.N.U. • Condamnarea 
acțiunilor agresive ale regimului rasist de la Salisbury împotriva

Botswanei
Secretarul general al O.N.U., Kurt 

Waldheim, a relevat, In Comitetul 
O.N.U. pentru decolonizare, necesita
tea încheierii cit mai grabnice a 
procesului de decolonizare si de eli
berare definitivă a popoarelor de sub 
asuprirea colonială. Totodată, a de
clarat secretarul general, problemele 
existente în sudul Africii, unde nu a 
fost lichidat încă regimul colonial — 
in Rhodesia și Republica Sud-Africa- 
nă — continuă să provoace îngrijo
rarea. Milioane de oameni care con
tinuă să trăiască sub dominația stră
ină sint private de drepturile vitale 
consfințite de Carta O.N.U. și De
clarația universală a drepturilor omu
lui. De aceea, Națiunile Unite trebuie 
să ia măsuri hotărîte și conjugate 
pentru a lichida colonialismul, fapt 
care ar constitui cea mai însemnată 
realizare a secolului.

Consiliul de Securitate s-a întru
nit, de miercuri, la sediul din New 
York al O.N.U. pentru a examina 
plingerea Botswanei în legătură cu 
actele de agresiune întreprinse în 
repetate rinduri împotriva ei de regi
mul rasist rhodesian.

în scrisoarea adresată președinte
lui Consiliului de Securitate de dele
gatul Botswanei la Națiunile Unite 
se menționează că actele de agre
siune comise de regimul minoritar 
rhodesian împotriva teritoriului țării 
sale determină Botswana să ia mă
suri speciale de securitate. Aceasta 
obligă Botswana să solicite asistență 
Națiunilor Unite pentru ca progra
mul său de dezvoltare să nu fie a- 
fectat de lipsa unor fonduri ce ar fi 
necesare economiei — se precizează 
în scrisoare. ‘ ,

Intervenția reprezentantului României 
în Consiliul de Securitate

în cadrul dezbaterilor de joi ale 
Consiliului de Securitate asupra plîn- 
gerii Botswanei în legătură cu actele 
de agresiune săvîrșite împotriva sa 
de către trupele regimului, rasist din 
Rhodesia, a luat cuvîntul reprezen
tantul permanent al României la 
O.N.U.. ambasadorul Ion Datcu, care 
a subliniat că încălcarea suveranită
ții și integrității teritoriale a Botswa
nei de către regimul din Rhodesia 
face parte dintr-o serie de acțiuni 
agresive constante ale regimurilor 
minoritare rasiste din Africa austra
lă împotriva statelor africane vecine 
și independente. Măsurile pe care le 
va adopta Consiliul de Securitate — 
a subliniat vorbitorul — trebuie să 
ducă la înlăturarea consecințelor ac
telor de agresiune asupra Botswanei. 
dar și a cauzelor care generează sta
rea de conflict și tensiune din zonă. 
Ele trebuie să fie concepute în ca
drul unor preocupări mai largi ale 
consiliului pentru soluționarea cît 
mai grabnică a situației grave ce 
persistă în Africa australă.

Reprezentantul român s-a pronun
țat pentru adoptarea unor măsuri 
ferme, de natură să pună capăt re
petării actelor de agresiune, pentru 
ca Botswana să se poată dedica dez
voltării sale pașnice, independente, 
— măsuri menite să contribuie, în 
același timp, la intensificarea spri
jinului comunității internaționale în 
vederea realizării dreptului inalie
nabil al poporului Zimbabwe la li
bertate și independență.

Ambasadorul român a subliniat 
că, in spiritul politicii ei de soli
daritate cu mișcările de eliberare 
națională, România sprijină activ 
lupta poporului din Rhodesia, a ce
lorlalte popoare din Africa australă 
pentru lichidarea colonialismului șl 
rasismului, pentru cucerirea libertă
ții depline. El a chemat Consiliul de 
Securitate să acționeze cu mai mul
tă fermitate pentru asigurarea suc
cesului deplin al cauzei drepte a po
porului Zimbabwe, pentru înfăptui
rea năzuințelor sale de a-și făuri 
propriul destin, într-o țară liberă și 
independentă.

Continuarea convorbirilor intre 
tovarășii I. B. Tito și E. Honecker

BELGRAD 13 (Agerpres). — Intre 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I., și 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, aflat 
în vizită oficială de prietenie, a avut 
loc un schimb de păreri în legătură 
cu probleme ale colaborării bilate

rale și din sfera relațiilor interna
ționale. S-a subliniat îndeosebi dez
voltarea cu succes a legăturilor eco
nomice și a schimburilor comerciale 
aflate într-o continuă creștere. Au 
fost, de asemenea, abordate diferite 
forme de cooperare a celor două țări 
pe terțe piețe. Separat, au avut loc 
convorbiri între premierii celor două 
țări, Gemal Biedici și Willi Stoph.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile președintelui ales al S.U.A. privind reluarea nego
cierilor de pace • întrevederi egipteano-iordaniene • Pregătiri 

pentru dialogul arabo—vest-european

WASHINGTON — La sfîrșitul în
trevederii de miercuri cu liderii de
mocrat! și republicani din congres, 
consacrată problemelor de politică 
externă, președintele ales al S.U.A., 
Jimmy Carter, a declarat că apre
ciază actuala situație ca fiind prielni
că pentru a se încerca relansarea ne
gocierilor de pace în Orientul Mijlo
ciu. în legătură cu aceasta, el a 
menționat că eforturile în direcția 
instalării păcii în zonă s-ar putea 
materializa în cadrul Conferinței de 
la Geneva cu privire la Orientul Mij
lociu.

Jimmy Carter a arătat, de aseme
nea, că intenționează să aibă Între
vederi cu liderii politici din această 
parte a lumii, probabil la Washington.

★
Regele Hussein al Iordaniei a so

sit joi după-amiază la Assuan, în 
Egipt, în cadrul unei vizite oficiale 
de trei zile pe care o întreprinde la 
invitația președintelui Anwar El 
Sadat. Potrivit ziarului „Al Ahram",

principalele probleme ce vor fi exa
minate în cadrul convorbirilor ofi
ciale dintre cei doi șefi de stat se 
referă la coordonarea pe plan politic 
a statelor arabe, acțiunile ce trebuie 
întreprinse în vederea convocării 
conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Mijlociu, extinde
rea relațiilor în diferite domenii în
tre Egipt și Iordania, precum și la 
raporturile cu rezistența palesti- 
neană.

★
Viitoarea reuniune a Comisiei ge

nerale a dialogului arabo—vest-euro
pean este prevăzută pentru' 10 fe
bruarie la Tunis, informează agen
ția A.N.S.A. Partea arabă a hotărit 
înscrierea pe ordinea de zi a reuni
unii a punctului „evoluția poziției 
țărilor vest-europene față de proble
ma palestineană și conflictul din 
Orientul Mijlociu". Comisia generală 
și-a ținut ultima sa sesiune la 
Luxemburg, în mai 1978.

LIBAN
încheierea acțiunii de strîngere a armamentului greu

Postul de radio Beirut a anunțat 
că Forțele arabe de pace din Liban 
au încheiat miercuri seara acțiunea 
de strîngere a armamentului greu 
aflat în posesia grupărilor implicate 
în conflict — transmite agenția ma

rocană M.A.P. Se menționează că 
printre armele restituite se află ve
hicule blindate, tancuri, piese de ar
tilerie. rachete, aruncătoare de mine 
și mitraliere grele.

SPANIA

„0 intilnire pozitivă și satisfăcătoare"
Aprecieri ale tovarășului Santiago Carrillo despre prima 
întrevedere dintre guvern și reprezentanții opoziției democratice

MADRID. — Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Spania, a apreciat. într-o 
declarație făcută presei joi diminja- 
ță, că prima întrevedere oficială in
tre președintele guvernului spaniol, 
Adolfo Suarez, și reprezentanții opo
ziției democratice, care a avut loc 
marți, poate fi considerată „poziti
vă și satisfăcătoare".

Vorbind pentru prima dată în ca
litate de purtător de cuvînt al opo
ziției — menționează agenția France 
Presse — la sfîrșitul reuniunii repre
zentanților celor nouă partide ale 
opoziției democratice și a celor trei 
mari centrale sindicale considerate 
ilegale de către autorități, secretarul 
general al P.C. din Spania a men
ționat că participanții au fost infor
mați de cei patru delegați asupra 
conținutului convorbirilor pe care 
le-au avut cu președintele guver
nului.

S. Carrillo a adăugat că în ca

drul negocierilor cu privire la acor
darea amnistiei generale tuturor de- 
ținuților politici s-a avansat „cu 
mai multi pași".

Cele două probleme principale 
analizate de reprezentanții opoziției 
democratice în cadrul reuniunii lor 
au fost : libertățile sindicale si regle
mentările pe baza cărora vor trebui 
să se desfășoare viitoarele alegeri 
generale din Spania. La această re
uniune au participat, pe lingă repre
zentanții a nouă partide ale opozi
ției democratice — între care 
democrat-creștini, liberali, social- 
democrați, socialiști și comuniști 
— și lideri ai celor trei mari 
centrale sindicale ce activează 
în ilegalitate — Comisiile Muncito
rești, Uniunea Generală a Muncito
rilor din Spania și Uniunea Sindi
cală Muncitorească. Cu privire la 
problemele dezbătute în cursul re
uniunii, S. Carrillo a precizat că opo
ziția va putea prezenta curînd guver
nului propunerile sale.

Secretarul general al P. C. din Chile despre mișcarea 
de opoziție din țară

ROMA 13 (Agerpres). — In cadrpl 
unui interviu acordat unor ziariști 
italieni, Luis Corvalan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Chile, a relevat că forțe tot mai 
largi iau parte la mișcarea de opo
ziție din Chile. în lupta pentru apă
rarea drepturilor celor ce muncesc, 
ale întregului popor chilian. In do
meniul economic — a arătat el — 
junta militară promovează o politică 
ce contravine intereselor majorității 
covîrșitoare a poporului chilian. Ni
velul actual de producție în indus
trie și agricultură este sub cel al 
anului 1969. Numeroase uzine au

fost închise, peste 20 la sută din 
forța de muncă a țării nu are de 
lucru. Criza economică în care se. 
află tara duce la instabilitate politi
că, la ascuțirea contradicțiilor chiar 
în sinul juntei militare. Secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Chile a arătat, totodată, că în închi
sorile și lagărele de concentrare din 
țară se află aproximativ 3 300 de pa- 
trioți, la care se adaugă peste 1 000 
persoane arestate, care nu au fost 
încă judecate. Printre aceștia se nu
mără activiști de frunte ai Frontului 
Unității Populare.

Dificultățile economice — 
în centrul preocupărilor 

cercurilor conducătoare din țările 
capitaliste industrializate

TOKIO 13 (Agerpres). — Japonia 
și Statele Unite au căzut de acord 
asupra necesității organizării unei 
reuniuni la nivel înalt a reprezen
tanților țărilor capitaliste industria
lizate, consacrată problemelor legate 
de dificultățile prin care trec eco
nomiile acestor state — informează 
agenția Kyodo. Acordul a fost reali
zat în cadrul unei convorbiri tele
fonice pe care președintele ales al 
Statelor Unite, Jimmy Carter, a a- 
vut-o joi cu primul ministru al Ja
poniei, Takeo Fukuda.

Reuniunea la nivel înalt va fi cea 
de-a treia de acest tip, după cele 
organizate în Franța, în toamna anu
lui 1975, și în Porto Rico, vara tre
cută.

Jimmy Carter a declarat că data 
și locul reuniunii vor fi stabilite 
după întoarcerea vicepreședintelui 
american, Walter Mondale, din tur-; 
neul său prin Europa occidentală și 
Japonia.

★
PARIS 13 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Franceze. Valery 
. Giscard d’Estaing, a acordat televi
ziunii americane un interviu în care 
s-a referit la unele probleme politice 
și economice internaționale actuale, 
în legătură cu prioritățile cărora vor 
trebui să le facă față, în anul 1977, 
țările occidentale industrializate, pre
ședintele Franței a menționat că i-a 
propus președintelui ales al S.U.A., 
Jimmy Carter, organizarea unei reu
niuni economice la nivel înalt. în 
primăvara acestui an, cu participarea 
acestor țări. Potrivit șefului statului 
francez, o a doua mare problemă este 
aceea a relațiilor cu țările în curg 
de dezvoltare și, în acest sens, a 
evocat „dialogul nord-sud" (con
ferința la care participă reprezentanți 
ai țărilor occidentale industrializate 
și ai țărilor în curs de dezvoltare, ale 
cărei lucrări au fost întrerupte). Va
lery Giscard d’Estaing a declarat că 
„anul 1977 va trebui să fie anul unei 
reglementări de pace" în Orientul 
Mijlociu, recunoscîndu-se atît drep
tul Israelului de a trăi „în cadrul 
unor frontiere sigure și recunoscute", 
cît și „necesitatea evidentă ca pales- 
tinenii să aibă o patrie".

O ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mesajul președintelui Ford asupra

„Stării uniunii66
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Președintele Gerald Ford a prezentat, 
miercuri seara, în fața membrilor ce
lor două camere ale Congresului reu
nite in sesiune comună, cel de-al 
treilea și ultimul dintre mesajele sale 
asupra „Stării uniunii".

Referindu-se la situația Internă, 
președintele a reamintit faptul că. în 
momentul instalării sale în funcția 
de șef al statului. în august 1974, na
țiunea americană era „profund divi
zată și tulburată". „în prezent — a 
declarat el — pot aprecia că starea 
uniunii este bună. Există însă, ca în
totdeauna. loc de mai bine". Gerald 
Ford a insistat îndeosebi asupra suc
cesului programului economic al ad
ministrației sale, arătînd că S.U.A. au 
regăsit „calea unei creșteri economi
ce sănătoase" și că nivelul inflației a 
scăzut de la 12.2 la sută — în 1974 — 
la 5 la sută — în 1976. în acest con
text, el a declarat că cel mai mare 
regret în momentul expirării manda
tului său prezidențial este legat de 
faptul că „prea multi americani sint 
încă șomeri" (aproximativ 8 la sută 
din populația activă a țării —n. red.). 
Președintele a menționat însă că este

Mutațiile din economia țărilor 
latino-americane și cerințele edificării 

unei noi ordini economice internaționale
Printre procesele marcante ale 

actualității latino-americane se im
pun atenției eforturile unui șir 
de țări de pe continent pentru 
extinderea și modernizarea pro
ducției industriale, factor de im
portanță fundamentală al dezvoltării 
economico-sociale în ansamblu. Pțo- 
gresele industrializării — realizate 
în forme și pe căi proprii fiecărei 
țări — diversificarea producției na
ționale și progresul tehnologiilor 
autohtone reprezintă obiective cu o. 
pondere tot mai mare in preocupări
le guvernamentale.

Nu de mult, în Venezuela s-au a- 
nunțat investiții masive pentru dez
voltarea unui puternic centru side
rurgic, valorificîndu-se astfel, in 
scopul propriei dezvoltări, minereu- 
rile de fier reintrate, de puțină vre
me, în patrimoniul național. In Peru, 
concomitent cu lărgirea bazelor de 
exploatare a resurselor naturale, în 
special minereuri, o importantă cotă . 
a investițiilor a fost îndreptată spre 
construirea unor rafinării de cupru 
și zinc, care să confere, prin prelu
crare industrială, o mai mare valoa
re materiilor prime existente. In 
Mexic s-a înregistrat, în ultimul 
timp, un avînt remarcabil al indus
triei petrochimice, iar în Columbia 
se diversifică producția metalurgică. 
Și acestea sint doar cîteva exem
ple, la care s-ar putea adăuga multe 
altele.

In ultimii doi-trei ani efectele cri
zei economice mondiale au afectat, 
pronunțat, capacitățile financiare ale 
multor țări în curs de dezvoltare din 
America Latină, inclusiv realizarea 
programelor industriale și resursele 
necesare pentru investiții. Reajus
tările determinate de această situa
ție au fost însă concepute în așa fel 
incit să se poată asigura — și în a- 
ceastă perioadă dificilă — continui
tatea eforturilor de făurire a prin
cipalelor obiective industriale. De 
altfel — așa cum s-a relevat în nu
meroase documente guvernamentale 7 
— evitarea unor consecințe mai 
grave ale crizei se datoresc, în 
bună măsură, noilor structuri e- 
conomice care s-au afirmat pe 
continent în ultimii 15—20 de ani, 
în sensul desprinderii de domi
nația monopolurilor internaționa
le, preluării unor importante sec
toare economice din miinile aces
tor monopoluri, utilizării veniturilor 
astfel dobindite în interesul progre
sului țărilor latino-americane. 

optimist în legătură cu perspectivele 
de redresare a economiei S.U.A.

In legătură cu problemele militare 
și ale apărării, președintele Gerald 
Ford a recomandat viitoarei admi
nistrații un efort susținut în dome
niul apărării.

Abordînd, în continuare, aspecte 
ale politicii internaționale. Gerald 
Ford a arătat că și în acest dome
niu situația se prezintă mai bine de- 
cit în trecut. Astfel, el s-a declarat 
satisfăcut de faptul că procesul de 
destindere în relațiile dintre Statele 
Unite și Uniunea Sovietică a conti
nuat, apreciind că un nou acord so- 
vieto-american, în cadrul negocieri
lor cu privire la limitarea armamen
telor strategice (S.A.L.T.), va putea 
fi realizat încă în cursul acestui an. 
Președintele a subliniat, totodată, că 
„domeniile de înțelegere sint din ce 
în ce mai numeroase între Statele 
Unite și R. P. Chineză în ce privește 
chestiunile diplomatice fundamenta
le". In ce privește Orientul Mijlociu, 
Gerald Ford a declarat că „șansele 
realizării unui acord final care să 
pună capăt tensiunilor cronice intre 
Israel și țările arabe învecinate sint 
mari".

Aceasta este și concluzia unor stu
dii efectuate de organizații econo
mice și financiare intercontinentale, 
printre care se numără volumul edi
tat recent de B.I.D. (Banca Inter- 
americană pentru Dezvoltare) în le
gătură cu „progresul economic și 
social al Americii Latine", precum 
și studiile în același sens publicate 
de C.E.P.A.L. (Comisia Economică a 
O.N.U. pentru America Latină). .In
tr-unui din aceste studii — „Econo
mia latino-americană, situație și pers
pective" — secretarul executiv al 
C.E.P.A.L., Enrique V. Iglesias, de
monstrează că, deși criza din ultimii 
ani a lezat cu deosebire țările în 
curs de dezvoltare — reflecting, 
și sub acest raport, inechită
țile vechii ordini economice inter
naționale — caracteristica principală 
a economiilor latino-americane. în 
ultimul deceniu, o reprezintă „avin- 
tul dinamic al forțelor de producție".

Global, aceasta se exprimă în fap
tul că, față de 1950, cînd produsul 
total al Americii Latine se ridica 
la 60 miliarde de dolari, în 1974 ni
velul atins era de patru ori mai 
mare, cifrîndu-se la 220 miliarde de 
dolari. înfățișînd creșterea forțelor de 
producție, studiile relevă că „deși 
țările mari au o pondere mai accen
tuată (pentru cifrele creșterii globale 
— n.n.), cu mici excepții, curentul 
transformărilor s-a făcut simțit pe 
tot continentul".

Studiile stăruie asupra expresiilor 
cele mai semnificative ale acestor 
transformări, pe prim plan situîn- 
du-se sporirea producției industriale. 
Dacă in 1950 producția industrială a 
Americii Latine reprezenta, sub ra
port valoric, 11 miliarde de dolari, 
anul trecut nivelul respectiv era de 
cinci ori mai mare. Participarea in
dustriei la produsul global a crescut, 
în ultimii ani (1970—1975), de la 18 
la sută la 24 la sută. A crescut, de 
asemenea, greutatea specifică a pro
duselor industriale în exporturile 
țărilor latino-americane : dacă în 
1950 participarea produselor manu
facturate în comerțul extern latino- 
american reprezenta 6 la sută, în 
prezent această cotă este de 18 la sută.

Amploarea eforturilor în direcția 
industrializării este relevată și de 
schimbările importante intervenite 
în structura importurilor, indicind 
sporirea achizițiilor de bunuri ca
pitale și tehnologii necesare expan
siunii industriale, care, la rindul ei, 
contribuie la modernizarea celorlal

PrOtOCOlllI Privind schimburile 
de mărfuri și plățile dintre R.P. Bul
garia și U.R.S.S. pe anul 1977 a fost 
semnat la Sofia. Documentul stipu
lează o creștere a schimburilor bi
laterale cu 11 la sută față de anul 
precedent. Valoarea schimburilor co
merciale bulgaro-sovietice se va ri
dica la 4,8 miliarde ruble, informează 
B.T.A.

Cooperarea poiono-iugo** 
Slavă Ba Belgrad a avut loc se
siunea Comitetului lugoslavo-poloii 
de cooperare economică. Părțile 'au 
relevat existența unor perspectiva 
bune pentru dezvoltarea relațiilor 
economice dintre Iugoslavia și Po
lonia ; volumul schimburilor urmea
ză să ajungă în acest cincinal la 3,3 
miliarde dolari.

Un succes al P.C.I. Comu- 
nistul Andrea Raggio a fost ales în 
postul de președinte al Consiliului 
regional sard. Ziarul „l’Unită" subli
niază că alegerea a fost posibilă da
torită întăririi pozițiilor Partidului 
Comunist în insulă. In postul de pre
ședinte al regiunii sarde a fost reales 
democrat-creștinul Pietro Soddu.

te sectoare ale vieții economice. In 
1972, bunurile capitale și produsele 
chimice reprezentau 68 la sută din 
totalul importurilor latino-americane.

Studiile amintite au meritul de a 
analiza evoluția economiilor latino- 
americane, evitînd prescrierea u- 
nor formule schematice. „Nu există 
soluții generale — scrie secretarul 
executiv al C.E.P.A.L. Țările la
tino-americane vor trebui să ac
ționeze și pe viitor pe baza op
țiunilor proprii. In acest sens, ele 
dispun azi de o experiență mult mai 
bogată și mai flexibilă in minuirea 
instrumentelor de politică econo
mică".

Un aspect asupra căruia se insistă 
în mod deosebit este faptul că mu
tațiile în structurile economice la
tino-americane trebuie să servească 
progresului întregii societăți. Se con
semnează, ca indiciu al unui fe
nomen negativ, faptul că față de 
media de 100 de dolari — cît repre
zintă creșterea venitului pe locuitor 
în ultimul deceniu — pentru pătu
rile sociale cele mai oropsite, care 
constituie 20 la sută din populația 
continentului, sporul mediu pe per
soană a fost de numai 2 dolari. De 
aici concluzia că transformările din 
structurile economice — exprimate 
cu deosebită forță de procesul creș
terii și modernizării aparatului pro
ductiv industrial — trebuie să fie în
soțite de modificări corespunzătoare 
ale structurilor sociale.

Subliniind rolul determinant al e- 
fortului național propriu în proce
sul schimbărilor structurale din eco
nomiile latino-americane, studiile e- 
vidențiază, în același timp, impor
tanța colaborării și solidarității con
tinentale, dezvoltarea unei largi coo
perări, egale în drepturi, cu celelalte 
țări ale lumii, ca expresie a consen
surilor tot mai largi manifestate pe 
plan mondial. în direcția cristalizării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Ilustrare ele însele a unor tendințe 
care reflectă procesul necesarmente 
obiectiv de configurare a noii ordini, 
transformările de pe continentul la- 
tino-american sint menite, la rindul 
lor, să lărgească și să accelereze 
acest proces de făurire a unor struc
turi mai juste și mai echitabile ale 
economiei mondiale — contribuind, 
astfel, la înfăptuirea unui deziderat 
fundamental al epocii noastre.

Eugen POP

agențiile de presă transmit:
Intîlnire sindicală. La Ha- 

vana s-au încheiat lucrările reuniu
nii Federației Sindicale Mondiale 
(F.S.M.) și Congresului permanent al 
Unității sindicale a oamenilor muncii 
din America Latină (CPUSTAL). 
Declarația comună dată publicității 
face o analiză a situației cu care sint 
confruntați muncitorii în lupta lor 
pe plan economic și social in Ameri
ca latină și Caraibe. sint relevate 
progresele realizate în direcția conso
lidării unității și cooperării. Docu
mentul sprijină măsurile adoptate de 
unele guverne în vederea recuperării 
bogățiilor naționale și valorificării a- 
cestora în beneficiul propriilor po
poare.

Delegația parlamentară
condusă de Kiro Gli-iugoslava,

gorov, președintele Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, a avut o întrevedere cu 
premierul Amir Abbas Hoveyda și 
cu alte oficialități iraniene. întîl- 
nirea a prilejuit un schimb de ve
deri referitor la dezvoltarea relații
lor iugoslavo-iraniene și la unele 
probleme internaționale actuale. S-a 
relevat necesitatea colaborării dintre 
țările în curs de dezvoltare, ca factor 
important pentru succesul eforturilor 
în vederea creării unei noi ordini 
economice în lume.

La Solia 3 fost semnat pf0" 
tocolul celei de-a Il-a sesiuni a Co
misiei bulgaro-portugheze de coope
rare economică și tehnico-științifică. 
Au fost stabilite măsuri în vederea 
dezvoltării colaborării bilaterale în 
construcțiile navale, construcțiile de 
mașini, agricultură și în alte domenii.

întrevedere. Președintele gu
vernului spaniol, Adolfo Suarez, a 
primit la Madrid pe secretarul gene
ral al Partidului Social Democrat din 
Portugalia. Francisco Sa Carneiro, 
aflat într-o vizită în Spania.

Secretariatul Pieței co
mune a Caraibilor (caricom) 
a anunțat că, începînd din această 
lună, se va trece la generalizarea 
sistemului metric de măsură pentru 
facilitarea schimburilor comerciale. 
Această hotărîre a Consiliului minis
terial al CARICOM datează din apri
lie anul trecut.

FOȚO-ACTUALITATE

In baza reformei agrare, pe fostele moșii din regiunea portughezâ Alentejo 
au fost create numeroase cooperative agricole. Muncind pâmîntul în 
comun, țâranii din această zonă au obținut anul trecut un spor insemnat 
al producției agricole. Fotografia înfățișează un grup de țărani coope

ratori din Ălenteio

Importante succese auIrigații.
fost obținute de cei peste un milion 
de agricultori din prefectura Tang- 
shan, provincia Hopei, din nordul 
R. P. Chineze, în larga acțiune de 
reconstrucție a sistemelor de irigații 
serios avariate de cutremurul din 
luna iulie 1976. Agenția „China 
Nouă" precizează că au fost refăcute 
și consolidate* amenajările hidroteh
nice, executate alte lucrări de îmbu
nătățiri funciare pe o suprafață de 
225 000 hectare.

Stabilire de relații diplo
matice. Guvernele Republicii Popu
lare Mozambic și Japoniei au hotărit 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, s-a anunțat ofi
cial la Maputo. Această hotărîre a 
fost determinată de dorința ambelor 
țări de a dezvolta relații pe baza res
pectării suveranității și neamestecu
lui în treburile interne.

O nouă campanie 
pentru restabilirea 

păcii în Ulster
O campanie în sprijinul re

stabilirii păcii și ordinii în Ir
landa de Nord a fost inițiată, 
în comun, de către organizațiile 
studențești progresiste din Ma
rea Britanie și Republica Ir
landa. Studenții britanici și ir
landezi se pronunță pentru în
cetarea actelor de violență în 
Ulster, înfăptuirea unui pro
gram de reforme sociale, lichi
darea disensiunilor dintre cele 
două comunități, catolică și 
protestantă, precum și adopta
rea unei Carte a drepturilor 
democratice.

Amînare. Reuniunea miniștri
lor de finanțe ai C.E.E., planificată 
pentru 18 ianuarie, a fost anulată, 
s-a anunțat la Bruxelles. După cum 
s-a precizat, problemele de pe agen
da reuniunii respective, între care 
termenii acordării unui împrumut 
Italiei și propunerile privind o mai 
mare armonizare a ratelor de schimb 
flotante, nu sint încă pregătite pen
tru decizii finale. Reuniunea miniștri
lor de finanțe și ai economiei din 
țările C.E.E. ar urma să se desfă
șoare la 14 februarie.

Ratificare.La Berna s_a anun* 
țat oficial că Guvernul Elveției a ho- 
tărît să ratifice Tratatul privind ne- 
proliferarea armelor nucleare, pe 
care l-a semnat în noiembrie 1969. 
Hotărîrea de ratificare este însoțită 
de o declarație privind unele articole 
ale tratatului.

Raport O.N.U. statele indus- 
trializate occidentale au obținut a- 
vantaje în valoare de mai multe zeci 
de miliarde dolari, prin atragerea 
unor specialiști cu pregătire univer
sitară — ingineri, medici, oameni 
de știință — din țările în curs de dez
voltare către națiunile dezvoltate, 
se relevă într-un raport al O.N.U. 
dat publicității la Geneva, care ur
mează a fi examinat în cadrul unei 
reuniuni internaționale care va în
cepe la Geneva, la 17 ianuarie.

Reuniunea la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.E.E. se va 
ține la 25 martie, la Roma. Cu a- 
cest prilej se vor aniversa 20 de ani 
de la semnarea Tratatului de insti
tuire a Pieței comune. Hotărirea în 
acest sens a fost anunțată de minis
trul de externe britanic, Anthony 
Crosland, care, de la 1 ianuarie, de
ține funcția de președinte al Con
siliului Ministerial al „celor nouă".

In Bangladesh 3U încePut 
alegerile în organele locale ale pu
terii de stat Populația urmează să 
aleagă prin vot direct și secret con
siliile locale în toate cele 505 unități 
administrative de bază ale țării. La 
vot urmează să participe 36 milioane 
de persoane.

Preocupări în domeniul 
desalinizării marine. Două 
organizații specializate din Japonia 
— Organizația pentru comerțul ex
terior (JETRO) și Centrul pentru 
punerea în valoare a resurselor de 
apă — vor trimite echipe de spe
cialiști în Arabia Saudită. Kuweit și 
Abu Dhabi pentru a perfecta elabo
rarea unor tehnologii noi de desali
nizare a apei. Aceste organizații au 
construit unul din cele mai perfec
ționate sisteme de desalinizare din 
lume. O uzină de desalinizare cu o 
capacitate de 25 000 metri cubi apă 
zilnic, funcționează pe insula niponă 
Kyushu.

Vulcani în erupție
Dupd ce în ultimele 

zile ale anului trecut 
pe continentul african 
intrase in activitate 
vulcanul Nyalemgira, 
din apropierea orașu
lui zairez Goma, acum 
aceeași zonă este mar
toră a declanșării e- 
rupției unui alt vulcan, 
Nyiagongo. Potrivit 
precizărilor agenției 
M.A.P., guvernul Zai
rului a comunicat că 
erupția acestui din 
urmă vulcan, • contrar 
afirmațiilor difuzate 
anterior, nu a provocat 
nici un fel de victime 
umane. Știri neconfir
mate indicau că peste 
200 persoane și-ar fi 
pierdut viața.

Intensa activitate 
vulcanică din zona 
menționată prilejuieș
te, pe de altă par
te, agenției France 
Presse o cronologie a 
erupțiilor cunoscute ca 
soldate cu un mare 
număr de victime.

Prima ar fi cea a 
Vezuviului, care, in 
anul 79 i.e.n., a în
gropat sub lavă ora
șele Herculanum șl 
Pompei. După aproape 
17 secole, in 1631, ace
lași vulcan erupe din 
nou, provocind moar
tea a 4 000 de oameni, 
ca apoi Etna, în 1669, 
să ucidă 20 000 de per
soane. La 8 iunie 1783, 
vulcanul Skaptar pro
voacă in Islanda o 
adevărată catastrofă, 
pierind atunci o cin
cime din populația 
țării (10 000 de oa
meni) ; același număr 
de morți s-a înregis
trat in Japonia. în 
1792. în urma erupției 
vulcanului Unzendake,

Un număr record de 
victime este atribuit 
vulcanului • Tambora, 
din insula Bali (Indo
nezia). unde, la 5 
aprilie 1815, au murit 
92 000 de persoane. Tot 
în Indonezia ,pe atunci

Acord comercial. La Tehe* 
ran a fost semnat un acord comer
cial intre Iran și Marea Britanie, în 
baza căruia cele două părți s-au an
gajat că vor acționa în vederea ma
jorării volumului schimburilor re
ciproce, astfel îneît valoarea lor ac
tuală de un miliard de dolari să se 
dubleze într-un interval de 2—3 ani. 
Marea Britanie va participa, printre 
altele, la realizarea unei linii de cale 
ferată electrificată între Teheran și 
Tabriz în lungime de 680 km, la rea
lizarea unor obiective energetice 
nenucleare, la pregătirea cadrelor de 
tehnicieni iranieni, la realizarea unor 
proiecte din agricultură, minerit, con
trolul poluării apelor mării, construc
ția de mașini-unelte. Iranul va fur
niza in continuare Marii Britanii 
petrol.

A încetat din viată H. G. 
ClOUZOÎ, renumit scenarist fran
cez și realizator al multor filme apre
ciate, cum ar fi „Quai des Orfevres" 
(1947) și „Salariul groazei" (1952). 
Laureat al premiului internațional 
al Festivalului de la Veneția (1949), 
al Marelui premiu de la Cannes 
(1955) și al premiului „Louis Delluc" 
(1954), Clouzot este, de asemenea, 
realizatorul filmului „Misterul Pi
casso", care a primit, în anul 1960, 
„Marele premiu al cinematografici 
franceze".

Captură de bani falsificați. 
Poliția franceză a arestat în Marsilia 
un membru important dintr-o bandă 
de falsificatori de bani. EI a fost 
prins pe cînd încerca să transporte 
20 000 de bilete de bancă de 100 
franci, care făceau parte dintr-un 
stoc și mai mare distribuit, în 
bună parte, în mai multe orașe fran
ceze. După arestarea acestuia poliția 
a reușit să dea de urmele altor mem
bri ai rețelei de falsificatori. Aceasta 
este cea mai importantă captură de 
bilete de bancă falsificate făcut; 
vreodată în Franța. Experții au fos 
impresionați de calitatea deosebită a 
banilor falsificați.

In Alpii italieni • nlns din 
abundență în ultimele zile. Au fost 
înregistrate mai multe avalanșe, care 
au provocat moartea a 8 persoane și 
distrugerea unor clădiri dintr-un sat 
de munte. In Dolomiți stratul de ză
padă a depășit 1 metru. Circulația 
rutieră și feroviară a fost întreruptă 
pe mai multe tronsoane la granița 
nordică a țării. în Friuli — regiune 
grav afectată de cutremurul din anul 
trecut — au fost înregistrate ploi a- 
bundente, care au provocat inundații.

Indiile olandeze), Intre 
26 și 28 august 1883, 
două treimi din insula 
Krakatoa sint distruse 
de erupția vulcanului 
cu același nume, re- 
zultind 36 000 de vic
time și un nor de ce
nușă ce a înconjurat 
de mai multe ori Pă- 
mintul. Aproape tot a- 
tît de multe victime fa
ce și vulcanul Pelee din 
Martinica, în 1902, cînd 
a reușit să scape doar 
o singură persoană l 
un deținut, protejat 
de pereții închisorii. In 
Noua Guinee, vul
canul Lamington aduce 
moartea a 3 000 de 
persoane în 1951, iar 
Agung provoacă 1500 
de victime in Indone
zia, in 1963. Doi ani 
mai tirziu, lava vul
canului Taal din Fili- 
pine îngroapă 2 000 de 
oameni (după ce, în 
1911, făcuse 1500 de 
victime).
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