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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Gaston Defferre, membru al Biroului Executiv 
al Partidului Socialist Francez, primarul Marsiliei

Sg SEMNUL VOINTH FEBME N A Dgfel SM0N1E K PIAN. 
A SPBM PITEBNIC EFICIENTA ACTIVITĂȚII ECONOMICE.

IN ACEST AN HOTflRITOR PENTRU iNfAPTOIREA CINCINALULUI

CHEMAREA
la întrecere adresata de Comitetul 

județean Guj al P, C, R. 
tuturor comitetelor județene de partid

înfăptuind cu succes prevederile primului an al actua
lului plan cincinal, poporul nostru a urcat o nouă treap
tă pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate. Realizările obținute în anul care s-a încheiat au 
dus la intensificarea activității creatoare în toate dome
niile vieții economice și sociale, la punerea în valoare 
într-o măsură mai mare a potențialului uman și material 
de care dispunem, la aplicarea pe scară mai largă a cu
ceririlor științei și tehnicii, toate acestea reflectîndu-se în 
mod pozitiv în ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Animați de dorința fierbinte de a contribui la continua 
înflorire a patriei, oamenii muncii din județul Cluj — 
români, maghiari și de alte naționalități — în frunte cu 
comuniștii, au încheiat anul 1976 cu un bilanț bogat în 
realizări. Industria județului a îndeplinit sarcinile pla
nificate la producție cu un avans de 15 zile. Planul pro
ducției globale a fost depășit cu aproape 900 milioane lei, 
iar producția marfă cu 1,2 miliarde lei.

Acordînd atenție sporită laturilor calitative ale activi
tății economice, factorilor intensivi de creștere și dez
voltare economi co-socială prin modernizarea tehnologiilor 
de fabricație, promovarea progresului tehnico-științific, 
îmbunătățirea calității produselor, valorificarea superioa
ră a materiilor prime și materialelor, perfecționarea con
ducerii și organizării producției, oamenii muncii din in
dustria județului nostru au depășit nivelul planificat la 
productivitatea muncii cu aproape 4 000 lei pe angajat, 
realizindu-se pe această cale 86,4 la sută din sporul pro
ducției industriale față de 1975.

înfăptuirea programului de investiții al actualului cin
cinal a început în județul Cluj in ritm susținut, sarcinile 
valorice prevăzute pe 1976 au fost depășite cu 6 la sută, 
fiind date în funcțiune noi capacități de producție.

Ca o expresie a politicii consecvente a partidului nos
tru de ridicare continuă a nivelului de trai al populației, 
in județul nostru au fost construite și date în folosință 
4 668 de apartamente, depășindu-se prevederile de plan ; 
s-au construit școli, grădinițe, unități medico-sanitare și 
alte obiective social-culturale.

însuflețiți de minunatele perspective deschise de Pro
gramul partidului și animați de dorința vie de a aduce 
o contribuție cit mai mare la înflorirea multilaterală a pa
triei noastre socialiste, oamenii muncii din județul Cluj 
sint ferm angajați în efortul general de Îndeplinire exem
plară a sarcinilor ce le revin în 1977, an hotărîtor în în
făptuirea prevederilor cincinalului 1976—1980.

In numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc pe 
aceste meleaguri, organizația do partid a județului Cluj 
adresează organizațiilor județene de partid, tuturor oa
menilor muncii din industrie, construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor o patriotică chemare la întrecere 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor stabilite in Pla
nul național unic de dezvoltare economico-socială * 
României pe anul 1977.

Prin valorificarea la un nivel superior a potențialului 
tehnic, științific, material și uman de care dispunem, așa 
cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, în centrul întregii activități vom 
pune creșterea puternică a eficienței economice, accentua
rea regimului sever de economii de materii prime și ma
teriale, combustibil șl energie electrică. Vom acționa cu 
înaltă răspundere și consecvență pentru creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea nivelului tehnio și calitativ 
al producției, pentru reducerea substanțială a cheltuieli
lor de producție, contribuind astfel la creșterea mai rapidă 
a venitului național și a nivelului de trai al Întregului

(Continuare în pag. a II-a)

TIMIȘ :

Amplu program 
de construcții 

social-culturale
La Timișoara, Lugoj și Buzlaș 

se află în faza de finisare peste 
200 de apartamente care ur
mează să fie predate noilor lo
catari pînă la sfîrșitul acestei 
luni. In total, anul acesta, în 
municipiile, orașele și viitoarele 
centre urbane din județul Ti
miș vor fi date în folosință un 
număr de 6 772 de apartamente. 
El întrece de peste 5,5 ori ni
velul realizărilor din 1968. Un 
ritm deosebit cunosc în acest an 
și construcțiile pentru învăță- 
mint. Astfel, vor fi construite 
creșe și grădinițe cu 920 de 
locuri, 72 săli de clasă, .spații 
pentru învățămîntul superior în- 
sumind 1 300 mp, internate șco
lare cu 1262 de locuri, cămine 
studențești cu 1 356 locuri. Vor 
mai fi date în folosință trei ci
nematografe în noile zone de 
locuințe Circumvalațiunii, Tru
badur șl Calea Șagului din Ti
mișoara, o stație de salvare, iar 
rețeaua unităților comerțului de 
stat se va extinde cu încă 16 
magazine și complexe. (Cezar 
Ioana).

VÎLCEA :

Noi edificii sanitare
In zona Ostroveni — cel mal 

tinăr cartier al municipiului Rm. 
Vîlcea — a fost inaugurat un 
dispensar modern. Constituin- 
du-se ca o adevărată policlinică, 
noua unitate sanitară vine să 
completeze de fapt lungul șir al 
altor obiective construite în ul
timii ani atit la Rm. Vilcea, cît 
și in întregul județ. în ultimii 
ani, zestrea sanitară a fost 
completată cu un spital ju
dețean, avind o capacitate 
de 705 paturi, cu 13 creșe 
cuplate cu grădinițe și multe alte 
obiective. în același timp, pe 
planșetele proiectanților au 
prins contur alte edificii ale să
nătății publice, unele dintre a- 
cestea urmînd să fie construite 
și date in funcțiune chiar în 
1977. In acest sens, trebuie con
semnat blocul „Materna", cu 500 
de paturi, cel de-al doilea spital 
de la Drăgășani, două dispensare 
tfrbrfntria Rm.- Viteea și Drăgă
șani, creșe și grădinițe in 
Băbeni. Bălcești, Horezu. Olă- 
nești, Călimănești și Rm. Vîlcea 
cu o capacitate de 1 300 locuri. 
(Ion Stanciu).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
seara. în stațiunea Predeal, pe Gas
ton Defferre. membru al Biroului 
Executiv al Partidului Socialist 
Francez, președintele grupului parla
mentar socialist, primarul orașului 
Marsilia, care face o vizită în țara 
noastră.

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

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
din partea lui Franțois Mitterrand, 
prim-secrear al Partidului Socialist 
Francez.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită

lui Francois Mitterrand salutul său 
prietenesc șl cele mai bune urări.

In timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de informații privind ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Socialist Francez, situația po
litică și economică din cele două 
țări, precum și unele aspecte ale 
situației in Europa și pe plan mon
dial, ale mișcării muncitorești inter
naționale.

Expriimîndu-.șe satisfacția față de 
evoluția pozitivă a raporturilor de 
colaborare dintre P.C.R. și P.S.F., a 
fost subliniată dorința comună de a 
acționa în continuare pentru dez
voltarea relațiilor dintre România 
și Franța pe plan politic, economic, 
cultural, tehnico-științific, în inte
resul prieteniei tradiționale dintre 
popoarele român și francez, al cau
zei păcii și înțelegerii in Europa șl 
în lume.

Abordîndu-se probleme ale ac
tualității politice internaționale, a 
fost subliniată necesitatea transpu
nerii integrale în fapt a documente
lor Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, de a se acționa 
pentru continuarea și adîncirea 
cursului spre destindere, pentru rea
lizarea de pași concreți pe calea dez
armării, în primul rînd a celei nu
cleare. în acest context, a fost'rele
vată importanța unității si colabo
rării largi pe plan național și inter
național între comuniști și socialiști, 
între toate forțele democratice și 
progresiste, în lupta generală pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice pe planeta 
noastră, pentru triumful cauzei pă
cii, democrației și progresului so
cial.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Marocului
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri dimineața, în sta

țiunea Predeal. pe ambasadorul 
Marocului, Maâti Jorio, în vizită da 
rămas bun, în legătură cu Înche

ierea misiuni! sale în țara noastră; 
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire cordială.

AU ÎNCEPUT adunările organizațiilor de baza pentru dări 
DE SEAMĂ ȘI ALEGERI f

In pag. a ll-a, relatarea adunării unei organizații de bază P.C.R. de la întreprinderea 
„Automatica" din Capitală

Lucrări de ameliorare 
a terenurilor agricole

Unitățile agricole cooperatiste au 
început noi acțiuni de ameliorare a 
terenurilor podzolice, însemnată sur
să de sporire a producției agricole. 
Se aplică amendamente calcaroase 
și îngrășăminte naturale In vederea 
măririi fertilității acestor terenuri. 
Astfel, celor 105 000 ha ameliorate 
anul trecut li se vor adăuga în cursul 
acestui an alte 125 000 ha. Cele mal 
mari suprafețe aparțin unităților a- 
gricole cooperatiste din județele Satu 
Mare, Argeș, Timiș, Dîmbovița, Olt, 
Vilcea și Sălaj.

Vremea este prielnică desfășură
ri! acestei acțiuni, iar condițiile sînt 
mai bune decît în anii trecuți. Sint 
asigurate pentru acest an, în afară 
de calcarul necesar, însemnate canti
tăți de reziduuri de la fabricile de 
îngrășăminte chimice complexe, spu
mă de defecație de Ia fabricile de 
zahăr ș.a. Acțiunile de ameliorare a 
terenurilor podzolice sînt îmbinate 
cu folosirea unor soiuri de plante a- 
decvate, precum și cu măsuri agro
tehnice corespunzătoare.

înnoiri edilitare, construcții moderne la Sf. Gheorghe

Fiecărui act de cultură
- o finalitate educativă

Realizări edilitare 
la Dej

în plin centrul municipiului Dej a 
fost dat recent in folosință un hotel 
turistic cu 130 de locuri, cu restau
rant. braserie, sală de mic dejun și 
un bar de zi. în afară de acesta, 
cartierul Dealul Florilor s-a îmbogă
țit cu încă 340 de apartamente. Este 
gata a fi dată in folosință o nouă 
policlinică, iar spitalul cu 430 de pa
turi este în finisaje avansate. Se află 
în construcție și un dispensar în 
cartierul Dealul Florilor. A început 
să funcționeze, zilele acestea, și sta
ția biologică care va trata apele re
ziduale provenite din surse indus
triale, înainte de a reintra în albia 
Someșului Mare. Se lucrează în con
tinuare la îndiguirea malului Some
șului și a văii Salca, în vederea pre
venirii inundațiilor. Populația muni
cipiului Dej, îndeosebi tineretul, a 
executat in anul trecut un mare vo
lum de muncă patriotică la îndiguiri, 
canale de scurgere, construcții de 
drumuri, amenajări de spatii verzi. 
Valoarea muncii patriotice se ridi
că la 2156 lei de fiecare locuitor al 
municipiului. In acest an, in muni
cipiul Dej se vor mai construi încă 
350 de apartamente, un liceu cu in
ternat și alte obiective social-cul
turale. (Al. Mureșan).

In inima țării, un județ 
în formă de inimă : Covas- 
na. Cel mai mic. după în
tindere și după numărul 
locuitorilor, dintre toate 
județele țării : 210 000 de
inimi bătînd laolaltă.

Cît adevăr în cuvintele 
lui Avram Iancu înscrise 
pe frontonul ușii muzeului 
din Sfîntu Gheorghe des
chisă spre sala consacrată 
revoluției de la 1848 : „Fi
rea ne-a așezat într-o pa
trie ca împreună să asu
dăm cultivînd-o, împreună 
să gustăm dulceața fructe
lor ei...".

împreună ! Și la greu, șl 
la bine. Și atunci cind vi
săm, și atunci cind măsu
răm, și atunci cind noia- 
rim. Numai acesta ar pu
tea fi laitmotivul a tot 
ceea ce se înfăptuiește pe 
străvechiul pămînt al Co- 
vasnei.

împreună se află într-u- 
nul din squarurile reședin
ței de județ busturile cio
plite în piatră ale lui Ni
colae Bălcescu și Găbor 
Aron, frați întru vis și 
luptă, unul iluminînd cu 
torța ideilor sale anul celei 
timpurii „primăveri a ome
nirii" ; altul anunțînd tă
ria brațului in lupta pen
tru dreptate și frățietate 
prin legendarul său stri
găt din 1848 ; „Vom avea

tunuri !“... Și tunuri pentru 
revoluție au fost, turnate 
din clopotele bisericilor 
transilvănene pentru a 
bate în porțile istoriei și a 
anunța că ziua izbindirii 
visului de dreptate nu pu
tea fi prea îndepărtată, 
împreună stau in muzeul 

ÎMPREUNĂ
Un laitmotiv în vatra Covasnei

----------------------------Reportaj de loan GRIGORESCU ------------------------

centenar din Sfîntu Gheor
ghe mărturiile asupra felu
lui cum românii și maghia
rii au asudat cultivind va
tra Covasnei — leagăn al 
unei civilizații multimile
nare, în osmoză cu întreaga 
civilizație a Daciei antice 
— împreună ne privesc chi
purile alăturate ale fiilor 
pămîntului dintre munți : 
Avram Iancu și Petofi San
dor, Cezar Bolliac și Teleki 
Lâszlo, George Baritiu 
și Ștefan Ludwig Roth, 
Papiu Ilarian și Gâl San
dor... împreună... Ca sin- 
gele vărsat în lupta pentru 

dreptate, și ca ludoarea 
stoarsă de truda cultivării 
aceleiași glii, care n-a ro
dit numai grădini, ci și 
respectul reciproc, mîndria 
de sine, bucuria că, lao
laltă, s-a legat dulceața 
fructelor acestui pămînt.

Un pămînt al miracolelor

geologice și al faptelor oa
menilor. Un pămînt la răs
crucea marilor drumuri 
care leagă Transilvania de 
Moldova și Muntenia, un 
pămînt prins intr-un tri
unghi montan prin văile 
cărora însuși Oltul, îmbă
tat de atita frumusețe, ezi
tă să-și caute direcția de
finitivă și face meandre 
care să-i Intîrzie cursul, 
desenind un cot ce pare 
să-l întoarcă spre locul de 
unde a pornit, ca și cind 
ar vrea să mai adaste un 
timp pe splendida vatră a 
Covasnei. Apele pe care 

el le adună de aici adapă 
rădăcinile bătrînilor mes
teceni de la Reci și als 
brazilor multiseculari de la 
Arcuș, ape țîșnite din ce
lebre izvoare minerale, ca 
și cind, cel mai cîntat rîu 
al românilor ar ține să-și 
tonifice trupul înainte de 

a se hotărî să atace ceta
tea de piatră a Făgărași- 
lor.

Pe malul sting al Oltu
lui, sîngeorgenii au înăl
țat în ultimii ani una din
tre cele mai tinere plat
forme industriale ale țării, 
acolo unde întreprinderea 
textilă „Oltul" se pregă
tește să-și sărbătorească, 
în 1978. centenarul, dar 
unde puterea economică a 
județului crește prin noi
le unități industriale, cum 
sînt întreprinderea de a- 
parataj electric auto, fa
brica de scule și o viitoare 

întreprindere constructoare 
de mașini al cărei șan
tier de construcție abia 
a fost deschis. Pretutin
deni, aceeași dominantă u- 
mană : împreună. La În
treprinderea de aparataj 
electric auto, „pioniera" 
platformei, jumătate din 
numărul celor ce muncesc 
aici sînt uteciști — media 
de vîrstă abia atingînd 22 
de ani. „Bătrînii" 6int qua- 
drigenari, iar primul viitor 
pensionar, lăcătușul meca
nic Carol Farkas, venit de 
la „uzina-mamă" din Să- 
cele, va intra in binemeri
tata odihnă a celei de „a 
treia vîrste" abia în anul 
viitor. Tinerețea este aici 
cea de-a doua dominantă. 
Sub mina maistrului coor
donator Mihai Bucur lu
crează 300 de tineri, dintre 
care 80 la sută au pînă la 
20 de ani. El ne vorbește 
despre extraordinarul po
tențial al tinereții, despre 
elanul ei, dar și despre gri
ja părintească a comuniș
tilor față de creșterea „bo
bocilor". față de devenirea 
lor, de tot ceea ce va tre
bui să însemne în biografia 
lor faptul că au ajuns oa
meni acolo unde „cîndva" 
— adică azi — totul era 
nou, totul era abia început, 

(Continuare în pag. a IV-a)

După cum este știut, 
Programul de măsuri 
în domeniul muncii 
ideologice, politice și 
cultural-educative răs
punde nevoilor țării 
de a avea oameni cu 
un bogat orizont spi
ritual, cu o comporta
re nouă, socialistă față 
de muncă, participînd 
activ și creator la 
viața ideologică, cultu
rală a poporului, în 
condițiile schimbărilor 
revoluționare contem
porane din știință, din 
tehnică, din întreaga 
viață socială. Concepu
te fiind intr-un spațiu 
atit de vast de cultu
ră și educație, ne apa
re, dar, neîndoielnic 
faptul că nici un efort 
nu-i prea mare pentru 
înfăptuirea acestor 
măsuri menite a în
nobila, potrivit cu 
exigențele actuale și 
de perspectivă, mode
lele de cetățean și de 
personalitate, de via
ță și de relații uma
ne. In această per
spectivă se înfățișează, 
in întreaga ei comple
xitate, problema valo
rilor instructive ale 
culturii noastre, a ca- 

■pacltăttlor ei ' forma
tive.

Cultura spirituală 
reunește dintotdeauna 
adevăruri științifice și 
canoane estetice, prin
cipii morale și nor
me de drept, concep
ții filozofice și idea
luri sociale, doctrine 
politice și valori eco
nomice. La rindul ei, 
cultura materială reu
nește pretutindeni teh
nici și economii, așe
zări umane și așe
zăminte, aparatură șl 
ustensile de cultură și 
gospodărie, arme și 
îmbrăcăminte. De a- 
ceea. ca societate cu o 
orînduire nouă, revo
luționară, plecată de la 
o stare distinctă de a 
altor societăți, țara 
noastră selectează de 
pe o poziție critică,

__________________

științifică, materialist- 
dialectică din creația 
de cultură și civiliza
ție a trecutului, ca a- 
decvate nevoilor ei, 
structuri distincte de 
cele selectate de alții, 
privitoare la viața spi
rituală și materială, 
promovează, într-o vi
ziune unitară, creația 
de valori noi, specifice, 
folosește mijloace di
ferențiate de difuziune 
în mase a variatelor 
lor forme și răspîn- 
dește specii distincte

însemnări 
de academician 
Remus RĂDULEȚ

de cunoștințe din di
feritele științe și teh
nici și din informația 
culturală generală.

Procesul educației o- 
mului consistă, în e- 
sența, în faptul că 1 
se prezintă și i se lă
muresc valorile obiec
tivate prin creație în’ 
bunurile culturale, fapt 
ce provoacă în el stări 
care îl determină să. 
configureze energic a- 
cele valori și îi mo
difică structura perso
nalității.

Unul este însă omul 
care se formează in
tr-o societate care este 
preocupată să-i dez
văluie marile proble
me mondiale : lupta 
contra foametei pe care 
trebuie să o mai ducă 
numeroase țări, carac
terul limitat al unor 
resurse naturale indis
pensabile pentru pro
ducție, necesitatea im
perioasă a unei noi 
ordini economice și 
politice internațio
nale, înarmarea care a 
culminat prin acumu
larea de arme nuclea
re suficiente spre a su
prima viata de pe în
tregul glob pămintesc 
— și altul, cel căruia

societatea caută să-1 
ascundă asemenea a- 
devăruri sau le mini
malizează importanta.

Unul este omul care 
se formează știind că 
în condițiile democra
tismului socialist e 
chemat tot mai des să 
ia parte la munci de 
conducere în domeniul 
întreprinderilor și tre
burilor publice, să în
țeleagă propria sa fi
ință, societatea, lu
mea din jurul său, 
pentru ca astfel să fie 
determinat să-și asu
me cu disciplină și 
răspundere sarcinile 
— și altul este omul 
care se formează în 
condițiile societății di
vizate în clase unde 
participarea la viața 
socială depinde de... 
locul în „înalta so
cietate", de bunul 
plac al clasei stăpîni- 
toare sau de averea 
moștenită.

Rezultă deci limpede 
că există o legătură 
indisolubilă între de
mocratismul orînduirii 
noastre și viața spiri
tuală : cu cit masele 
stăpînesc mai bine 
știința și și-au însușit 
pe deplin valorile cul
turale, cu cît temelia 
convingerilor lor ideo
logice și orizontul lor 
politic sînt mai largi, 
cu atît e mai eficientă 
participarea lor la pro
movarea progresului 
social.

Iată de ce cred eă 
nu există îndatorire 
mai nobilă a celor ce 
muncesc pe ogorul cul
turii decît aceea de a 
promova valorile el 
socialiste și valențele 
ei educative, de a-i 
conferi, așadar, fiecă
rui fapt de cultură o 
bogată finalitate edu
cativă. pe măsura 
conceptului de perso
nalitate indisolubil le
gat și profund impli
cat operei de edificare 
a socialismului pe pă- 
mintul României.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÎN ZIARUL DE AZI ; -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CHEMAREA 
la întrecere adresată 

de Comitetul județean Cluj al P.C.R.
(Urmare din pag. I)

popor. Acționind in acest spirit, organizația Județeană de 
partid se angajează să obțină în acest an :

a) IN ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ

1. Realizarea peste prevederile planului a unei produc
ții globale industriale in valoare de GOI) milioane lei, re
zultată prin valorificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor și realizarea suplimentară de produse ne
cesare economiei naționale, printre care :

— produse miniere nemetalifere 24 000 tona
— produse metalurgice feroase

(profile și sîrme laminate,
trase și trefilate) 15 000 tone

— utilaje pentru industria ușoa
ră in valoare de 25 milioane lei

— utilaje pentru industria pre
lucrării lemnului îh valoar»
de 5 milioane lei

— pietre de polizor 600 tone
— ciment 15 000 tona
— prefabricate din beton în va

loare de 11 milioane lei
— cărămizi refractare 1 200 tone
— celuloză 2 000 tone
— produse de papetărie 750 tone
— produse de ceramică fină 85 tone
— mobilier din lemn în valoare

de 17 milioane lei
— produse tricotate 150 000 bucăți
— diferite produse cosmetice în

valoare de 7 milioane lei
— produse alimentare tn va

loare de 32 milioane lei

î. Depășirea sarcinilor planului de producție marfă al 
unităților cooperației meșteșugărești și de consum cu 
30 milioane iei.

3. Livrarea către fondul pieței a unor produse, peste 
prevederile planului, în valoare de 50 milioane lei.

4. Depășirea sarcinilor de livrare la export cu 1,5 la sută.
5. Introducerea in fabricație, peste prevederile planului, 

a 480 produse noi și modernizate.
6. Depășirea nivelului planificat al productivității mun

cii cu minimum 2.5 Ia sută.
7. Realizarea de economii, prin reducerea cheltuielilor 

materiale de producție, în valoare de 15 milioane lei.
8. Obținerea peste prevederile planului a unui volum 

de beneficii de 30 milioane lei.
9. Reducerea consumurilor normate șl obținerea, pe 

această cale, a următoarelor economii :

— 2 000 tone metal
— 10 milioane kWh energie electrică
— 8 000 tone combustibil convențional

10. Realizarea prin forte proprii, în cadrul acțiunilor de 
autoutilare. a unor mașini, utilaje și instalații în valoare 
de 80 milioane lei, depășind sarcinile planificate cu 21,7 
ia sută.

b) ÎN ACTIVITATEA 

DE INVESTITII-CONSTRUCȚII

1. Devansarea termenelor de punere în funcțiune Ia 6
capacități de producție industrială, in medie cu 30 de zile, 
și obținerea, pe aiceastă cale, a unei producții suplimen
tare în valoare de 22 milioane lei. <

2. Darea în folosință, in medie cu 30 de zile înainte de 
termen, a unui număr de 9(10 apartamente.

3. Depășirea cu 4 la sută a nivelului planificat al pro
ductivității muncii in uniijățile de construcții-montaj.

4. Reducerea cheltuielilor de producție în activitatea de 
constructii-montaj cu 20 milioane lei, din care la cheltuie
lile materiale cu 15 milioane lei.

5. Realizarea de economii prin reducerea consumurilor 
la lucrările de construcții : 2 500 tone ciment, 500 tone me
tal. 200 mc material lemnos.

c) IN ACTIVITATEA DE TRANSPORTURI

1. In transportul feroviar :
— îmbunătățirea indicilor planificați de utilizare a mij

loacelor de transport : cu 0.5 la sută la rulajul vagoane
lor de marfă, respectiv o economie de 30 000 vagoane zile 
pe an ; cu 0,5 la sută la viteza comercială a trenurilor 
de marfă ; cu 0,5 la sută la greutatea medie brută a tre
nurilor de marfă.

— Reducerea cu 5 000 de ore a timpului de imobilizare 
a locomotivelor diesel in reparații.

— Reducerea consumului de energie electrică cu 2 la 
șută, ceea ce echivalează cu o economie de 300 000 kWh.

— Reducerea cu 0,3 la sută a cheltuielilor de exploa
tare, ceea ce conduce la obținerea unor economii in va
loare de 3,2 milioane Iei.

2. In transportul auto :
— Depășirea planului de utilizare a capacităților de 

transport a mijloacelor auto cu 1,7 la sută, respectiv cu 
500 tone km pe fiecare tonă capacitate.

— Depășirea sarcinilor de plan la productivitatea mun
cii cu 1 200 tone km pe lucrător.

— Realizarea unei economii în valoare de 2 milioane lei, 
din reducerea cheltuielilor de transport auto.

— Economisirea a 725 tone combustibil convențional, 
prin reducerea consumului normat de carburanți.

— Depășirea cu 3 la sută, respectiv cu 2 milioane lei, 
a planului de beneficii.

d) IN DOMENIUL 

CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR 

Șl PRESTĂRILOR DE SERVICII

1. Depășirea cu 20 milioane lei a planului de desfacere 
a mărfurilor cu amănuntul.

2. înființarea a 12 noi activități In domeniul servirii 
populației și depășirea cu 5 milioane lei a sarcinilor pla
nului prestărilor de servicii în unitățile cooperației mește
șugărești și de consum.

3. Reducerea cheltuielilor de circulație planificate, res
pectiv depășirea planului de beneficii cu 2,5 milioane lei.

★

în cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii din 
unitățile economice, care preced Congresului consiliilor 
oamenilor muncii, se vor stabili măsuri politice, tehnice 
și organizatorice menite să ducă la mobilizarea tuturor 
colectivelor de muncă in vederea înfăptuirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.

Pregătirea temeinică a condițiilor necesare desfășurării 
activității de producție, programele de măsuri care se 
aplică în toate întreprinderile, sub conducerea directă a 
organelor și organizațiilor de partid, ne dau garanția că 
angajamentele luate prin această chemare la întrecere 
vor fi nu numai îndeplinite, ci chiar depășite. Astfel, vom 
cinsti prin munca noastră plină de elan, prin realizările pe 
care le vom obține în toate domeniile de activitate cen
tenarul independenței de stat a României, Conferința 
Națională a partidului, evenimente de o deosebită însem
nătate in viața poporului român.

★

Sîntem convinși că întrecerea ce se va desfășura între 
organizațiile județene de partid va stimula și mai mult 
inițiativa creatoare a oamenilor muncii, afirmîndu-se ca 
un factor de mare importanță în accelerarea procesului 
de înfăptuire a istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al partidului in. scopul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării României spre co
munism.

COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

flO început aounArhe organizațiilor re raza pentru RARI de SEAMA si alegeri
Comuniștii apreciază pe drept: 
creșterea productivității muncii 

este o importantă sarcină politică, partinică
Adunarea pentru dare de seamă și 

alegeri a organizației de bază nr. 3 
din secția strungărie-ajustaj de la 
reputata întreprindere bucureșteană 
„Automatica" a polarizat atenția co
muniștilor spre îndeplinirea la un 
nivel cit mai înalt a sarcinii subli
niate cu pregnanță de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., ca 
anul 1977 să marcheze un salt calita
tiv în toate domeniile producției ma
teriale. într-un asemenea cadru, ne
cesitatea de a se acorda o atenție 
deosebită creșterii într-un ritm mai 
rapid a productivității muncii a ocu
pat un loc important atit in darea de 
seamă, cit și în cuvintul vorbitorilor.

Sporirea cu 20 la sută a planului 
de producție pe acest an în compa
rație cu 1976 — s-a arătat — impune, 
înainte de toate, ridicarea substan
țială a productivității muncii. Și, in 
această direcție, rezervele sint încă 
însemnate, așa incit în fața comuniș
tilor se conturează, ca una din sarci
nile majore, desfășurarea unei activi
tăți organizate pentru ridicarea sim
țitoare a nivelului productivității fie
cărui membru al secției. Este un fapt 
pozitiv, consemnat de adunare, că or
ganizația de bază, biroul s-au ocupat 
cu seriojitate și pină acum de proble
mele creșterii productivității, inițiind, 
intre altele, analize ample, din care 
au rezultat sarcini și măsuri concrete 
pe plan tehnico-organizatoric privind 
ridicarea indicelui de utilizare a ma- 
șinilor-unelte, repartizarea lucrărilor 
în raport cu gradul de pregătire al 
muncitorilor, mai buna organizare a 
schimburilor doi și trei. în același 
timp, un rol important l-au avut dez
baterile din adunările generale de 
partid privind rolul comuniștilor în 
mișcarea de cfeștere a productivită
ții muncii, în aplicarea largă a unor 
inițiative ca „Micronul, gramul și se
cunda" și „Nici un utilaj sub randa
mentul planificat", organizarea a opt 
brigăzi de calitate intre care se des
fășoară o vie întrecere socialistă, fo
losirea operativă, eficientă a mijloa
celor activității politico-educative — 
munca de la om la om, gazeta de 
perete și cea satirică, stația de radio
amplificare și, cu deosebire, faptul 
că maiștrii, șefii formațiilor de lucru 
reușesc să se afirme nu numai in ca
litatea lor de conducători ai produc
ției, ci și de conducători politici.
. Cum era însă și firesc, adunarea a 
stăruit mai cu seamă asupra a ceea 
ce trebuie întreprins în continuare 
pentru ca organizația de partid să 
mobilizeze întregul colectiv la înde

plinirea integrală a sarcinilor pe 
acest an, inclusiv la export — singu
rul indicator la care s-au înregistrat 
rămineri in urmă. Relevînd că reali
zarea planului in condițiile introdu
cerii mai rapide a progresului tehnic 
și creșterii substanțiale a productivi
tății muncii trebuie să fie rezultatul 
strădaniilor unanime, mai mulți vor
bitori, între care Nicolae Bărlănescu, 
Constantin Niță și alții, au accentuat 
că este in primul rind de datoria co
muniștilor să determine atit aplicarea 
unor măsuri tehnico-organizatorice, 
cit și crearea unui climat de intensă 
emulație pentru creșterea gradului 
de competitivitate a produselor, redu-

cuprinzâtor sens al cuvintului, tova
rășii Gheorghe Boșcaru, Eugen Mi- 
hăiescu, Gheorghe Stanică, secretarul 
organizației U.T.C. din secție, au pre
zentat in fața adunării multiple as
pecte ale pregătirii și educării tine
retului. Nu sint mulți in secție cei 
cu părul cărunt, arăta unul din vor
bitori. Aceasta nu înseamnă însă că-i 
poate scuti cineva de sarcina comu
nistă, de răspunderea părintească de 
a îndruma, orienta și ajuta pas cu 
pas pe cei care vor prelua ștafeta. 
De altfel, unii tineri au și preluat-o 
cu succes : învață eu sirg, își însușesc 
repede procedeele avansate, muncesc 
bine și secția se mîndrește cu ei. Cu

Dezbaterile din organizația nr. 3 
de la „Automatica46

cerea greutății acestora (intensificîn- 
du-se eforturile judicios începute în 
direcția miniaturizării), mărirea efi
cienței în exploatare. Nu putem ad
mite — a arătat în cuvintul său 
maistrul principal Marin Jianu — ca 
unele utilaje pe care le avem să stea 
nefolosite pentru că nu s-a îngrijit 
nimeni de asigurarea pieselor de 
schimb.

în același timp, problema progre
sului tehnic trebuie privită și prin 
prisma înnoirii unor utilaje exis
tente in raport cu gradul ridicat de 
tehnicitate al produselor. înfăptuirea 
măsurilor menite să asigure o cit mai 
bună organizare a producției este o 
datorie comunistă ce revine tuturor 
cadrelor de conducere. în strînsă le
gătură cu obiectivele amintite, au 
spus vorbitorii, trebuie să se insiste 
mai mult — și ar fi fost cazul să o 
facă și darea de seamă — asupra ac
țiunilor foarte concrete ce se cer în
treprinse neîntîrziat, in vederea 
transpunerii în viață a indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului cu privire Ia reducerea costu
rilor, a tuturor cheltuielilor materiale 
de producție, potrivit exigențelor 
majore ale cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

înțelegînd răspunderea politică, 
Partinică pentru creșterea producției 
și a productivității muncii în cel mai

alții însă mai trebuie muncit, pentru 
a-i face să se integreze pe deplin în 
disciplina muncitorească, în cadența 
ordonată a colectivului, spunea tova
rășul Constantin Ghermâne.scu. Iată 
de ce adunarea a cerut comuniștilor 
să-și înscrie la loc de frunte, intre 
preocupările imediate, formarea în 
spirit comunist a tuturor tinerilor, 
îndeosebi a proaspeților absolvenți ai 
școlii profesionale și a celor califi
cați în întreprindere, dintre care unii 
se mai abat de la normele disciplinei 
de producție, intirzie de la lucru, ab
sentează nemotivat ori nu-și folosesc 
bine cele 8 ore de muncă în fiecare 
zi. „Asemenea situații — preciza și 
tovarășul Andrei Pereteatcu — ne 
obligă la eforturi. mai mari pe plan 
educativ, astfel ca dialogul cu tinerii 
să se poarte permanent, de la om la 
om, de la inimă la inimă și să ob
ținem rezultatele spre care tindem".

Este un adevăr confirmat de ex
periența partidului nostru — asupra 
căruia participanții la adunare s-au 
oprit cu insistență — și anume acela 
că numai împletirea armonioasă a 
conducerii producției cu activitatea 
politico-ideologică și educativă, de 
formare a omului nou, poate asigura 
înfăptuirea in condiții optime a sar
cinilor de răspundere ce revin co
lectivului. Pe acest temei, vorbitori 
ca Virgil Ștefănescu, Tudor Florian,

Constantin Ioniță au luat In discuți» 
modul cum se acționează pentru edu
carea oamenilor, pentru formarea 
conștiinței socialiste, insistînd asupra 
rolului pe care îl au buna organizare 
și desfășurare a invățămintului po
litic. antrenarea la dezbateri a tuturor 
participanților la cercurile de studiu, 
incit fiecare să-și clarifice pe deplin 
problemele teoretice. In legătură ne
mijlocită cu propria activitate de 
producție, cu propria comportare in 
muncă și viață.

Pornind de la ideea că activitatea 
comuniștilor, a organizației de partid 
este hotăritoare pentru atingerea o- 
biectivelor urmărite de colectiv, 
participanții la adunare au analizat 
cu exigență — și a fost bine că au 
făcut-o într-o măsură mai mare de- 
cît darea de seamă — stilul și meto
dele muncii de partid. A fost criti
cată, ca una din lipsurile principale, 
insuficienta preocupare pentru întă
rirea rindurilor organizației și, mat 
cu seamă, pentru primirea în partid 
a celor mai capabile tinere din sec
ție, incit în momentul de față doar 
trei femei sint membre ale organiza
ției. Concomitent cu înlăturarea aces
tor neajunsuri, s-a subliniat și nece
sitatea urmăririi mal atente a înde
plinirii propriilor măsuri și hotăriri, 
a tuturor hotăririlor de partid, a pre
vederilor legale.

Cerința perfecționării stilului șl 
metodelor muncii de partid, mai ales 
in sensul concretizării metodelor de 
acțiune ale organizației, a reieșit, de 
altfel, și din discuțiile referitoare la 
proiectul de hotărire supus dezbate
rii adunării și care, prin numeroa
sele sale formulări generale, lăsa să 
plutească în incertitudine mijloacele 
specifice prin care va fi atins un o- 
biectiv sau altul. Este un fapt pozitiv 
că vorbitorii, criticind acest neajuns, 
au adus completări substanțiale, con
cretized cuprinsul hotăriri!, prin 
măsuri practice, ca organizarea de 
mese rotunde, schimburi de expe
riență, formarea unor colective de a- 
naliză, bună parte din acestea vizind 
obiectivul central al creșterii pro
ductivității muncii.

Alegerea, în continuare, a membri
lor biroului dintre cei mal activi și 
capabili comuniști constituie o cheză
șie a faptului că noul organ de con
ducere al organizației va fi în mă
sură să-și îndeplinească cu succes 
rolul important ce-1 revine in viața 
economică a secției.

Marla BABOIAN

Cupole și cofraje din pînză cauciucată
în acest an — ne 

informează inginerul 
Gheorghe Zamfiresfiu 
— directorul Combina
tului de articole teh
nice din cauciuc din 
Pitești, in unitate se 
Vor produce 300 noi 
repere. Este vorba, in 
primul rind, de o cu
polă presostatică cu 
diametrul de 12 metri 
și înălțimea de 6 metri 
construită din pînză 
cauciucată. Ea poate 
deveni adăpost pentru 
șantiere sau pentru a- 
coperirea în lanuri, 
grădini și livezi a pro
duselor agricole în caz 
de intemperii. Mărită 
în funcția da cerințe,

ea poate lua fofma și 
a unui teren acoperit 
de tenis sau a unei 
săli de gimnastică. Pe
reții cupolei rezistă la 
presiuni atmosferice ri
dicate. Cupola poa
te fi umflată re
pede cu ajutorul 
unui ventilator acțio
nat de un motor elec
tric. Ea se prinde de 
pămînt cu ajutorul u- 
nor dispozitive pneu
matice. Realizatorii a- 
cestui produs sint ing. 
Cornel Ortelecan și 
Florin David, opera
torul chimist Paul 
Cîmpeanu. Un alt nou 
produs este cofrajul 
pneumatic confecțio

nat. de asemenea, din 
pînză cauciucată. Este 
destinat Îndeosebi șan
tierelor amplasate pe 
terenuri accidentate. 
Peste betonul turnat 
pe fundul canalului 
este așezat cofrajul 
umflat de cauciuc pes
te care se toarnă în 
armătura metalică be
tonul : in momentul 
cînd betonul a făcut 
priză, cofrajul este 
dezumflat, tras afară 
din canal și folosit 
in continuare. (Gheor
ghe Cîrstea). In ima
gine : cupola-depozit. 
(Foto: E. Dichi-
seanu).

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B B B B B B
în județul Vîlcea numeroase cooperative agricole, chiar din cele situate 

In zonele de deal și de munte, obțin producții mari, au o situație economico- 
(inanciară bună. Dar, alături de aceste unități, sint altele care, în condiții 
asemănătoare, nu reușesc să folosească pe deplin baza materială de care 
dispun, sprijinul multilateral acordat de stat, ceea ce are ca urmare recolte 
scăzute, venituri cu mult sub posibilități. Ținînd seama de această situație 
și acționind in lumina indicațiilor conducerii partidului, Coniitetul județean 
Vîlcea al P.C.R. a elaborat un program de redresare economică a coopera
tivelor agricole insuficient dezvoltate. Care sint rezultatele la care s-a ajuns 
după trei ani de la aplicarea acestui program ?

în 1976, cele 22 cooperative agri
cole cuprinse in programul de con
solidare au atins producțiile plani
ficate la două dintre principalele 
culturi — griu și 
cartofi. De ase
menea. este pen
tru prima dată 
cind au fost ram
bursate in totali
tate creditele de 
producție acorda
te pentru activi
tatea economică 
curentă. Din rîn- 
dul acestor uni
tăți s-au ridicat 
în ultimii ani un 
număr de opt 
cooperative agri
cole care, prin 
producțiile de 
griu și porumb 
ce le obțin la 
hectar, se situ
ează in eșalonul 
de frunte al unităților agrico
le din județ. Comparativ cu anul 
1974. Ia cooperativele agricole din 
Drăgoești și Rimnicu Vîlcea. produc
țiile medii de griu și porumb la hec
tar s-au dublat în 1976, iar la coope
rativa agricolă din Valea Mare — de 
pe aceeași suprafață s-a recoltat anul 
trecut de aproape trei ori mai mult 
porumb.

Prezentînd asemenea realizări, 
reamintim că principala cale de 
consolidare economică a coope
rativelor agricole o constituie creș
terea producției vegetale și animale, 
în acest scop, trebuie stabilite o 
structură corespunzătoare a culturi
lor, o proporție optimă între secto
rul vegetal și animal. Or, in struc
tura culturilor de cimp intră doar 
griul și porumbul, cartofii și legu
mele. Lipsesc cu desăvîrșire cultu
rile intensive care pot aduce ve
nituri sporite. Dar și în repartizarea 
pe teritoriu a celor patru culturi se 
înregistrează unele neajunsuri. Con
secința 7 La legume, bunăoară, re
coltele medii in unele cooperative 
— Ionești, Voicești etc. — abia de
pășesc 9 000 kg la hectar. Din ve
niturile obținute nu au putut fi aco
perite nici măcar cheltuielile mate
riale și cele pentru amortizarea in

vestițiilor. Este apoi greu de Înțeles 
de ce intr-o zonă cu condiții deose
bite pentru creșterea animalelor 
ponderea acestei ramuri in totalul

unitățile slab dezvoltate. Situațiile de 
la Coltești, Berbești și Ionești con
stituie cazuri grăitoare în acest 
sens.

Evident, asemenea rezultate slabe 
nu pot fi puse decît pe seama celor 
care se află la conducerea acestor 
unități, a comitetelor comunale de 
partid, a împuterniciților trimiși aici 
să sprijine cooperativele în activita
tea de conducere și gestionare a mij
loacelor de care dispun. La unele ca
dre din consiliile de conducere din 
aceste unități mai dăinuie mentali
tatea că redresarea situației econo-

DRUMUL SPRE PROGRES 
trece prin munca bine organizată 

Cîteva concluzii desprinse din acțiunea de consolidare economică a unor 
cooperative agricole din județul Vîlcea

producției agricole reprezintă doar 
15—20 la sută.

Trebuie arătat că, în ultimii ani, 
cooperativele agricole respective au 
beneficiat de un regim preferențial 
de credite și îngrășăminte chimice, de 
cele mai mari fonduri de investiții 
menite să asigure dezvoltarea rapidă 
a averii obștești. Producțiile mici de 
lapte — între 800—1 200 litri pe vacă 
furajată — ce se obțin in fermele 
zootehnice ale cooperativelor agrico
le din Băbeni, Amărăști. Budești 
ș.a. sint departe de a asigura o ren
tabilitate necesară in acest sector. Se 
afirmă adesea că zootehnia ar fi ra
mura care a adus o parte din coope
rativele agricole în actuala situație 
financiară precară. Producțiile mici 
obținute, chiar și în complexe de tip 
industrial, cum este cel de la Dră- 
gășani. mortalitățile mari înregistra
te la ovine — la cooperativele agri
cole Lădești. Băbeni ele. — dove
desc însă că principalele cauze ale 
acestei stări de fapt le constituie a- 
baterile grave de la tehnologiile de 
producție, de Ia disciplina muncii. 
Lucrurile nu stau mai bine, în u- 
nele unități, nici în pomicultură și 
viticultură, ramuri tradiționale în a- 
ceastă zonă și care aproape nici nu 
contează in activitatea unora dintr»

mico-financlare ar fi o problemă pes
te puterile lor. De aceea se bazează 
doar pe sprijinul material și finan
ciar al statului. Altele, cum sint cele 
de la cooperativele agricole din Ghio- 
rei. Știrbești, nici nu au măcar capa
citatea profesională și organizatorică 
pentru a conduce activ și compe
tent. Așa se și explică de ce din 
activitatea curentă a organismelor de 
Conducere colectivă din aceste uni
tăți lipsesc în totalitate analizele ce 
privesc modul de realizare a pro
gramelor de redresare economică, un 
plan propriu de acțiune, marea ma
joritate a programelor fiind de fapt 
o emanație a celor ce își desfășoară 
activitatea în afara cooperativelor a- 
gricole respective.

Din cele prezentate, ar fi greșit să 
se înțeleagă că răspunderea pentru 
neîmplinirile de pină acum în obți
nerea rezultatelor scontate revine 
doar organelor județene, unităților a- 
gricole de aici. Din discuțiile pur
tate la uniunea județeană a coope
rativelor agricole, la direcția genera
lă a agriculturii și mai ales cu spe
cialiștii din unități se desprinde că 
atit timp cit județul Vilcea va fi pro
filat în special pe griu și porumb, 
este clar că în actualele condiții de 
dotare tehnică și asigurare cu îngră
șăminte nu se poate vorbi de un salt 
în redresarea economică a coopera*

tlvelor agricole din zona de deal. 
Apoi lipsa unor tractoare și mașini 
adaptate zonelor de deal face ca. in 
marea majoritate din aceste unități, 
o treime din culturile de cîmp să fie 
lucrate și acum tot manual, astfel 
că veniturile obținute pe aceste su
prafețe abia ajung pentru retribuirea 
muncii cooperatorilor.

Desigur, consolidarea economico- 
organizatorică a cooperativelor agri
cole slab dezvoltate situate în zo
nele de deal și de munte, cum este 
cazul celor mai multe unități agri
cole din județul Vîlcea, impune gă

sirea unor noi 
sisteme de cultu
ră. o gindire rea
listă în stabilirea 
proporțiilor din
tre ramuri, nece
sită revitalizarea 
unor îndeletni
ciri tradiționale 
pe care le-au 
practicat oamenii 
de aici din moși- 
strămoși. Un prim 
pas trebuie să se 
facă chiar acum, 
cînd în urma a- 
dunărilor genera
le s-au stabilit 
profilul de pro
ducție și sarcinile 
de plan pentru 
fiecare unitate, 

încă din anul acesta trebuie să se 
asigure o sporire substanțială a pro- 
ducției-marfă, o îmbunătățire a si
tuației în toate domeniile de acti
vitate.

în spiritul indicațiilor date de se
cretarul general al partidului la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 27—28 decembrie 1976, este 
de datoria consiliilor de conducere 
ca. în planificarea și desfășurarea în
tregii activități economice și finan
ciare, să asigure un echilibru perma
nent între venituri și cheltuieli, ast
fel incit în fiecare cooperativă să 
se poată constitui fondul de dezvol
tare. celelalte fonduri statutare, in
clusiv mijloacele necesare retribuirii 
cooperatorilor la un nivel corespun
zător. Tocmai de aceea, orga
nele agricole, organizațiile de par
tid trebuie să militeze pentru a 
introduce și în aceste unități mai 
puțin dezvoltate procedeele tehnolo
gice și formele de organizare mo
derne, să determine o atitudine îna
intată fată de muncă, pentru ca oa
menii să înțeleagă că singura cale 
de ridicare economică a unităților 

' respective o constituie sporirea pro
ducției și realizarea ei cu cheltuieli 
mai reduse.

Iosiî POP <

a

Nu lăsa pe mîine ce poți... 
repara azi!

0 zicală potrivită și pentru întreprinderea de gospodărie comunală și locativă Dîmbovița
„în loc să repare casele, repară 

planurile de... reparații". Sub acest 
titlu a apărut în ziarul „Scintela", la 
începutul lunii iulie 1976, un articol 
despre modul defectuos în care se 
ocupa de Întreținerea fondului loca
tiv întreprinderea județeană de spe
cialitate Dîmbovița (I.J.G.C.L.). Dar 
în finalul articolului respectiv se 
spunea : „în aceste zile, din indi
cația organelor locale de partid și de 
stat, consiliile populare și organiza
țiile de sindicat au declanșat o vastă 
acțiune menită să mobilizeze toate 
forțele la rezolvarea problemelor a- 
flate la ordinea zilei în domeniul în
treținerii fondului locativ". Pentru a 
vedea cum a fost onorată această 
promisiune, am revenit — după 6 
luni — la Tirgoviște. Care este si
tuația acum ?

Tovarășul inginer Traian Soare, șe
ful biroului „fond locativ" al 
I.J.G.C.L., ne asigură că ..lucrurile 
s-au schimbat mult în bine". într-a- 
devăr, așa cum rezultă și. din statis
ticile ce ne-au fost puse la dispozi
ție (deși nu întotdeauna s-au aflat in 
deplină concordanță unele cu altele), 
s-au făcut eforturi mari față de pri
ma parte a anului trecut și cu rezul
tate apreciabile. Dar cu toate acestea, 
din remedierile planificate pe 1976, 
un număr de 68 de terase și subso
luri au rămas totuși la „pasiv".

— Da, acesta-i adevărul — ne pre
cizează ing. Ion Păunescu, directorul 
I..J.G.C.L. Dîmbovița. Nu vreau să 
caut scuze, dar sarcina de a efectua 
integral remedierile planificate pe 
1976 nu a fost numai a I.J.G.C.L.. ci 
și a întreprinderii de construcții și 
montaje, a altor unități de pe terito
riul municipiului Tirgoviște. E ade
vărat. pină la urmă, constructorul a 
fost degrevat de această obligație, și 
atunci tot greul a rămas pe umerii 
noștri.

E adevărat — adăugăm și noi — 
turul de forță al I.J.G.C.L. din par
tea a doua a anului ar fi putut să 
aibă un final mai bun. Pe de o parte, 
afirmația noastră are in vedere posi
bilitățile pe care le-a avut întreprin

derea de a urgenta aplicarea unei 
metode noi și rapide de izolare la 
rece a teraselor. Precizăm că unita
tea care a asimilat acest procedeu 
este chiar din județul Dîmbovița și 
ar fi putut acorda — dacă era soli
citată — asistență tehnică nece
sară beneficiarului. Pe de altă par
te, primăria orașului nu a asi
gurat traducerea în viață a propriei 
chemări către meseriașii din unitățile 
economice de a participa, in timpul 
liber, la impulsionarea lucrărilor de 
remedieri. De ce ? Tovarășul Victor 
Băloiu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar municipal Tirgoviște, ne ex
plică : „Forțele pe care am reușit 
să le mobilizăm din rîndul me
seriașilor, al locatarilor le-am con
centrat la investițiile aflate în execu
ție. Am constatat că cei de la 
I.J.G.C.L. au început să acționeze 
mai bine și ne-am îndreptat efortu
rile spre alte probleme la fel de im
portante".

E adevărat — adăugăm din nou
— întreprinderea județeană de gos
podărire a fondului locativ a ac
ționat mai bine decît in prima 
parte a anului. O mențiune insă : 
efectuarea remedierilor la blocurile 
cu recepția finală neterminată nu 
este o sarcină benevolă care să fie 
dusă la îndeplinire cind poate și cum 
poate de respectiva unitate. Există 
in acest sens o hotărire a conducerii 
superioare de partid care prevedea ca, 
pină la finele anului 1976, asemenea 
lucrări să fie încheiate în toate ju
dețele. Or. județul Dîmbovița, din 
cauzele semnalate în articolul pre
cedent, ca și în cel de fată, a rămas 
cu un mare volum de remedieri și 
pentru acest an. Ele vizează o cate
gorie complexă de lucrări — izolații 
de terase, reparații de subsoluri. în
lăturarea unor fenomene de condens, 
reparații și zugrăveli de fațade etc.
— care cuprind în total aproape 
1 000 de apartamente.

— Așa este — recunoaște tovară
șul Ion Marin, vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului

popular județean. Dar in 1977 vom 
intra in normal. Plenara Consiliului 
județean al F.U.S.. care a avut loc 
la sfirșitul lunii decembrie, a stabi
lit un cuprinzător plan de măsuri 
pentru îmbunătățirea întregii acti
vități de gospodărire a fondului lo
cativ. în baza acestui plan, pină la 
30 septembrie vom încheia toate lu
crările de remedieri planificate pe 
acest an. De asemenea, vom efectua, 
cu sprijinul cetățenilor, ample lucrări 
pentru mai buna gospodărire și în
frumusețare a zestrei urbanistic» a 
tuturor orașelor din județ.

în spiritul acestei hotăriri ferme, 
considerăm că se cer examinate mai 
atent și unele probleme strict orga
nizatorice. Eșalonarea graficelor de 
remedieri pe 1977 pornește, din start, 
cu o deficiență. Deși în prezent se 
pot efectua în condiții bune reme
dieri la terase (mai ales prin apli
carea metodei de izolare la rece), ca 
și la subsolurile tehnice, pentru în
treg trimestrul I nu a fost planifi
cat decit un volum mic, mai mult 
simbolic, de asemenea interven
ții. O altă problemă : crearea unui 
șantier de construcții de către 
I.J.G.C.L. (situație unică în cazul în
treprinderilor cu acest profil) a în
ceput să fie o „armă" cu două tăișuri. 
Aici au fost concentrate cele mai 
bune forțe de meseriași ale între
prinderii care. în loc să execute lu
crări de reparații și întrețineri, «-au 
profilat pe lucrări de... construcție. 
Or, la ora actuală, întreprin
derea județeană de gospodărie 
comunală și locativă Dîmbovița are 
în administrare peste 20 000 de apar
tamente. construite numai în ultimii 
ani. la care se adaugă alte mii din 
fondul locativ vechi. O asemenea 
avere a statului are nevoie de o în
treținere din ce in ce mai atentă. 
Atit pentru a-i prelungi viața cit mai 
mult, cit și pentru a asigura în con
tinuare condiții de confort tot mai 
bune oamenilor muncii din acest 
județ.

Constantin PRIESCU 
Alexandru DUMITRACHJi
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SPIRITUL NOVATOR 
LA EL ACASĂ

Ce se poate spune despre colectivul de muncâ de la întreprinde
rea de mecanică fină din Capitală ? Multe lucruri bune. înainte de 
toate insă se cuvin relevate hărnicia și priceperea gospodărească, 
receptivitatea față de ceea ce este nou în tehnică și organizarea pro
ducției. Argumente? Sînt numeroase și, mai ales, intrate în palma
resul de realizări prestigioase ale acestui harnic colectiv. între acestea, 
rezultatele din primul an al cincinalului. Prevederile de plan au fost în
făptuite aici exemplar, lată însă, incă o dovadă: la sfirșitul acestui an, 
produsele noi, asimilate în fabricație, vor reprezenta aproape o treime 
din valoarea producției actualului cincinal. Pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv major, la întreprinderea bucureșteană este antrenat întregul 
colectiv în soluționarea operativă a tuturor problemelor de concepție.

Fotoreporterul nostru a surprins cîteva imagini semnificative în 
ceea ce privește atenția și răspunderea cu care se acționează în 
întreprindere pentru realizarea obiectivelor amintite. Protagoniștii 
acestei strădanii ? în primul rînd de fotografii, în stingă, Gineta Brîn- 
dușa, etalonist; în dreapta, llie Lungu, rectificator. în rîndul al doilea 
de fotografii, în stingă, llie Paraschiva, etalonist; în fotografia din 
mijloc, Maria Brudanovski, ajustor, iar în fotografia din dreapta, Gligor 
Gheorghe, frezor.

Iile ȘTEFAN
Foto : S. Cristian

— Dumneavoastră, domnu
le, din ce continent sînteți ?

Poate că reprezentantul 
firmei nu pusese chiar astfel 
întrebarea, poate că aerul lui 
de superioritate distantă nu 
fusese cniar atît de ostenta
tiv, dar maistrul reținuse nu 
textul, ei subtextul ; subtex- 
tul acela ii „răsuna" acum în 
urechi, subtextul și „vocea" 
unui alter-ego : „Ce naiba 
te băgași în chestia asta ? 
Cine te-a pus să te încurci 
cu așa ceva !“

— Sînt din continentul Pi
tești. ar fi vrut să-i răspun
dă maistrul Dinu, dar s-a 
abținut. Se cădea să fie cu
viincios și, la urma urmei, 
nu voise nimeni să-1 jigneas
că. întrebarea reprezentantu
lui firmei fusese mai mult 
retorică ; omul, sigur pe el, 
a trecut dintr-o suflare la 
ceea ce intenționa de fapt să 
spună :

— Avem tehnicieni care a- 
sigură servisul pe fiecare 
continent. Dumneavoastră, 
din România, vă puteți adre
sa fie reprezentantului nos
tru din... (nume de capitală 
vestită), fie celui din... (alt 
nume de capitală vestită).

De la uzina producătoare 
pină la Pitești, turboexpan- 
dorul putea sosi pe două 
rute : una care să ocolească, 
alta care să traverseze Ocea
nul Pacific. De la capătul lu-' 
mii. agregatul a fost adus 
ambalat mai cu grijă decit 
ouăle. Șl iată-1, dintr-o dată, 
pe el. pe Cornel Dinu...

Explicabilă prudența cu a- 
ceastă turbină. O mie opt 
sute de cai putere puși să 
frineze un torent de gaze 
de la 40 Ia exact 11.5 atmos
fere. coborîndu-le tempera
tura de la —70° la exact 
—109°C. Oscilațiile nu sînt 
admise, fiind vorba de trans
formări obligatorii pe care 
gazul de sondă trebuie să le 
sufere pe treptele fixe ale 
proprietăților fizice. Două
zeci și două de mii de ro
tații pe minut !

— Deci, chiar după expira
rea perioadei de garanție, re
comandarea noastră e să vă 

adresați, în caz de nevoie, 
specialistului firmei din...
Aveau motive să fie siguri 

pe ei. Chestia cu continentele 
voia să exprime bombastic 
omniprezența firmei; acum 
insă nu era vorba de ambiție 
sau de reclamă. (Deși, după 
atîta reclamă, se trezise și 
de partea astălaltă ambiția). 
Era vorba că turboexpando- 
rul, ieșit de mult din garan
ție (funcționase bine), după 
32 de milioane de învirtiri 
pe zi și sute de zile de func

Curajul și răspunderea 
sînt frați gemeni

ționare, ridica și el o „pro
blemă".

— Asta-1 problemă de 
mare finețe I spusese ci
neva.

Poate că nici maistrul me
canic Cornel Dinu, nici mai
strul energetic Gheorghe 
Șerban nu ar fi cutezat, cu 
toată ambiția lor, să-și ia o 
asemenea răspundere pe cap. 
Mitul fineței mașinii era prea 
puternic, reclama — prea or
bitoare, valoarea in joc — 
prea mare. Dar le stăruia în 
minte un alt act de îndrăz
neală petrecut la începutul e- 
xistenței atelierului lor.

Atelierul se numește „In
stalația de recuperare a frac
ției C2+ din gazele de son
dă". (Turboexpandorul e doar 
o „piesă" a ei). Instalația, la 
vremea aceea unică în lume, 
complet automatizată, era 
produsă de una dintre cele 
mai vestite firme în materie. 
Nu s-ar spune că înșiși spe
cialiștii ei n-o montau cu oa
recare curiozitate, din mo
ment ce ea reprezenta con
firmarea practică a calcule

lor și a probelor de la
borator. Și confirma, cu 
excepția unui punct : spu- 
marea aminei. Amina ar 
fi trebuit la 116°C să elibe
reze bioxidul de carbon și să 
se întoarcă, reciclată, pentru 
o nouă „încărcare". Dar în 
loc de reacția prevăzută, in 
timpul probelor tehnologice, 
săptămini și luni de zile, la 
116°C amina se transforma 
într-o spumă, fără să se des
prindă de tot gazul nedorit. 
Specialiștii firmei n-au vrut, 

în pofida evidenței împotmo
lirii, să se abată cu o iotă de 
la proiect. Nu mai era vor
ba de disciplină, ci de lipsa 
oricărei inițiative. Ei, aceia, 
erau acoperiți față de patron, 
altceva nu-i mai interesa.

— Dar spumează I Amina 
spumează, stăm pe loc din 
cauza asta !

— Să se descurce cei mari.
„Cei mari" au fost mais

trul Ion Stănescu. După 
trei-patru luni, într-o etaoă 
în care răspunderea funcțio
nării trecuse în cea mai 
mare măsură în sarcina păr
ții române, maistrul Stă
nescu și-a asumat responsa
bilitatea schimbării parame
trului gordian. La 104°C ami
na a acceptat reciclarea, ajus- 
tînd teoria. Iată precedentul 
la care se gîndiseră maistrul 
Dinu și colegul său Șerban 
cînd s-au încumetat să „a- 
tace“ turbina.

Și la încă ceva. Chemarea 
specialistului continental ar 
fi însemnat nu numai valu
tă cheltuită — se pot face și 
excepții pentru o asemenea 

mașinărie — cît mai ales 
timp. Să binevoiască acela 
să se deplaseze, să se de
clare sau nu competent... O 
săptămînă dac-ar trece și 
asta înseamnă... pff ! Mii de 
tone restanță față de flămîn- 
da piroliză. Și nu numai 
atît, ci mii de tone de etan 
pfuit ! zburate pe foc.

Poate cineva, vreun scep
tic, ar zice : „E-te-te-na ! 
Că, chiar așa, ca la carte, or 
fi gîndit Dinu și Șerban 1“ 
Poate că atunci n-au gîndit 

chiar așa, ca la carte. Poate 
s-au gîndit la un alt prece
dent în care, chiar dacă n-a 
fost prea mult timp pentru 
teoretizări, au acționat ca la 
carte. Ca în cărțile despre 
fapte de eroism. Poate s-au 
gindit la dimineața în care, 
în instalație, s-a auzit din
tr-o dată un țiuit, apoi...

...Șuiera crescendo, ame
nințător, o sirenă ce ampli
fica vocea adîncurilor pă- 
mîntului. Era și șeful ate
lierului, inginerul Traian 
Struțu, prezent. N-a mai 
fost nevoie să 1 se rapor
teze. Auzise singur. Nici el 
n-a fost nevoie să vorbească 
prea mult. I-a cuprins o 
clipă cu privirea, așa cum 
se adunaseră, într-o clipă, 
în juru-i și așteptau smirnă 
deciziile lui. Privirile în
fipte în ochi și mișcarea 
energică a brațului spu
neau : „Tu acolo, tu acolo..."

Intr-un minut și jumătate, 
două, originea șuieratului 
era localizată.

Șuieratul creștea, amenin- 
țînd să devină erupție.

— S-au slăbit prezoa- 
nele și...

— Opriți gazul 1
— Nu opriți !
— Nu opriți nici un gaz 1
O apăsare pe buton (relee, 

tehnică înaltă) ar fi oprit 
gazul, l-ar fi deviat. într-o 
fracțiune de secundă, spre 
magistralele exterioare, ar fi 
gituit șuieratul acela sinis
tru ; după asta, ar fl mers 
frumos, strîngeau prezoanele, 
făceau proba ș.a.m.d. Dar s-a 
auzit a treia oară :

— Nu opriți nici un gaz !
Nimeni n-a stat să recon

stituie cine a rostit aceste 
fraze exclamative. Cert e 
că maistrul Dinu a încuviin
țat din cap și a șoptit :

— Sculele antiscîntei !
S-a luat toată echipa după 

el. Pășind tiptil, parcă să nu 
sperie fiara.

Douăzeci și patru de pre- 
zoane. Capacul de 16 țoii vi
bra sub mîinile lor de-i sim
țeau clănțănitul in oase, 
pînă-n măsele. După prima 
duzină le venea să renunțe. 
Cu o jumătate fusese mai 
ușor, dar cealaltă jumătate 
era montată în afara plat
formei. pe cupola emisferică 
a coloanei ; ca să ajungi la 
ele trebuia să stai în poziții 
alunecoase, atîrnat în cen
tura de siguranță... Da, a- 
tUnci, cu adevărat, le-a tre
cut prin gînd să oprească 
gazul. „Fluviul" de milioane 
de metri cubi care trece 
zilnic prin „fabrica" lor, 
ca să lase etanul aici. Eta
nul așteptat în alte instala
ții, vecine, de pe aceeași 

platformă a combinatului 
petrochimic. S-au privit din 
nou, s-au îmbărbătat și au 
continuat înșurubarea. La al 
13-lea, la al 14-lea... La al 
18-lea prezon a fost cel mai 
greu. Apoi au început să re
vină, pe circumferință, spre 
platformă. Era nevoie să 
stringă de două ori. Iarăși al 
13-lea, al 14-lea... al 18-lea...

Teribilă satisfacție a trăit 
maistrul Dinu atunci, lup- 
tînd cu spaima și cîștigînd 
cîteva zeci de minute. Iar de 
data aceasta. în fața unui 
utilaj, e drept, complex, nu 
ca un capac cu prezoane, 
dar făcut tot de oameni, pe 
care-1 învățase, teoretic, ca 
pe apă. a cărui funcționare 
o urmărea de zeci de luni, 
era să aștepte o săptă
mînă, două sosirea... ?! A 
cui la urma urmei ? A unui 
meșter ca și el. Nici măcar 
ca el, ci a unuia pe care 
nu-1 lega sufletește nimic de 
„instalația asta a noastră".

Iată motivele pentru care, 
sfidînd sfatul bombastic cu 
continentele, maistrul Cornel 
Dinu, ajutat de tovarășii lui, 
s-a angajat să demonteze 
turboexpandorul.

In juru-i. inginerul, colegii 
de muncă privesc roată a- 
jungerea la ultimul ventri
cul. Fiecare parcă asistă la 
o operație pe propria-i ini
mă. Au și o bănuială, care 
se va adeveri sau va fi in
firmată în clipele următoare :

— Asta e ! S-au uzat la- 
birinții gazului de baraj.

După diagnostic a urmat 
remedierea. Au fost confec
ționați noi labirint!, tot în 
tară, tot cu forțe proprii. A 
urmat remontarea turboex- 
pandorului, la sfîrșit cineva 
s-a găsit glumeț :

— Credeam, meștere, că 
o să-ți iasă două turbine în 
loc de una.

Maistrul a surîs cu îngă
duință. Ce conta o glumă î 
Inima, sentimentul lui de 
împlinire erau în acele cli
pe... mari cît un continent.

Sergiu ANDON

Doamna... Ciocolată
Dintr-un sat aflat în apropierea 

Dejului am cules odată un gest care 
revine adesea pe ecranul memoriei. 
La doctor venise o femeie, și în timp 
ce i se scria rețeta femeia a scos 
patru mere din buzunar, aurii, mari, 
frumoase și le-a așezat pe masă. 
„Lasă femeie", a încercat medicul 
să oprească gestul, dar femeia a ros
tit și ea : „Lasă, domn’ doctor, c-așa 
se cade". Medicul i-a dat rețeta, și-n 
timp ce-i explica cum să ia hapu
rile prescrise a strecurat cele patru 
mere în buzunarul de unde fuseseră 
scoase. „Păi cum ?“ a încercat ne
dumerită un protest, pacienta. „Păi 
așa : i le dai nepotului cu care ai 
venit aici acum două zile. Din par
tea mea. Are mare nevoie de mere"...

Femeia a plecat de la dispensar 
cu merele. Poate nemulțumită, poate 
deconcertată : „De ce i-o fi «stricat» 
doctorul bucuria ?“ Mai puțin de
concertat. ba dimpotrivă, ferm, mi 
s-a părut de curind. intr-o familie, 
un băiețel de grădiniță, care și-a a- 
tacat părinții frontal : „Nelu i-a adus 
tovarășei o ciocolată mai mare decît 
a mea. Să-mi cumpărați și mie o 
ciocolată mai mare decît a lui NeȚu 
pentru tovarășa"... Replica e demnă, 
poate, prin semnificațiile ei. să in
tre în folclorul copiilor. Dacă...

Dacă „practica ciocolatei" n-ar fi 
atit de răspîndită. Are omul nevoie 
de-o simplă hîrtie că este angajat 
undeva, ori că realizează cutare re
tribuție ? Lingă obișnuita solicitare 
de rutină așază și nevinovata „aten-^ 
ție", potrivit obiceiului atit de înră
dăcinat incit eventuala absență a 
ciocolatei este prompt taxată : „Vai, 
dragă, ce prost crescut 1“ (Ca și cum 
ar fi un semn de bună creștere, de 
exemplu, gratularea taxatoarei de 
tramvai de fiecare dată cind avem 
nevoie de un bilet și cu cite o cio
colată !...). Mergi la primărie să-ți 
rezolvi treburi ce depind de un func
ționar sau altul ? Ori să ceri o au
diență la nu știu cine ? Invariabil, 
alături, omniprezenta „atenție" : cio
colata. Incit, stai și te întrebi : oare 
cel in cauză, protagonistul, înverșu
nat al argumentelor... dulci, ce mo
tive o fi avind să stăruie în această 
practică nu numai anacronică. Ci și 
degradantă, ba chiar jignitoare — ne 
îngăduim să credem — pentru cei 
care sînt ținta onctuoaselor gratu
lări 1 Cer cumva acești cetățeni un 
lucru care nu li se cuvine, dincolo 
de litera și spiritul legilor și de a- 
ceea țin neapărat să arate „că se 
simt" ? Exclus. Dreptul la audiență 
il are fiecare. Dreptul la obținerea 
unei hirtii — de asemenea. Dacă n-ar 
fi legală cererea lor. nici o „dulcea
ță" din lume n-ar putea înmuia ini
ma unei secretare. Atunci ? Vor să 
capete mai repede ceea ce solicită ? 
Dar nu-i și această intenție, expres 
formulată prin gestul știut, tot o jig
nire la adresa funcționarului in cau
ză care, se presupune, n-avem drep
tul să nu credem, iși face conștiin
cios și corect datoria, pentru că așa 
trebuie și nu pentru a primi ceva in 

plus ? De ce să nu-1 credităm pe a- 
cest om cu tot respectul, cu toată 
stima noastră ? De ce să-l asaltăm 
cu acest soi de gentilețe care jig
nește ?

Circuitul... ciocolatei

Nu de puține ori sîntem martorii 
unor împrejurări in care oameni în 
toată firea se erijează în competenți 
„sfătuitori" în ale vieții : „Zici că 
vrei să mergi la spațiu ? Ori la doc
tor ? Ori la cutare magazin ? Păi 
cum. așa. cu degetul in gură ? Nu, 
suflețelule. nu se procedează astfel. 
N-ai nici o șansă de reușită ; sim- 
te-te I Fii civilizat 1 Invață-te să te 
descurci !..."

Să stăruim, fie și în trecere, asu
pra ultimelor două „sfaturi" date cu 

o dezinvoltură demnă de o cauză 
mai bună. „Fii civilizat". Oare în 
felul acesta măsurăm noi gradul de 
civilizație al unui om ? O știe și 
persoana căreia îi este destinată 
„nevinovata" atenție că NU. Nu in
tenționăm nici noi. cituși de puțin, 
să ținem aici o prelegere despre ci
vilizație. despre buna creștere. Ceea 
ce merită reținut este, din păcate, 
tocmai această deturnare a termeni
lor preciși care se produce în capul 
și în „filozofia" de viață a unora. 
Pentru aceștia, „a fi civilizat" este 
sinonim cu recompensa, cu recunoș
tința palpabilă în stare să oblige la 
serviciu peste rînd. Mai pe înțelesul 
tuturor, civilizat ar fi chipurile in
dividul care, de pildă. trece din 
coada-cozii în față și. cu o... cioco
lată. obține peste rînd ceea ce riv- 
nește. Probabil că năravul acesta iși 
are sorgintea în cine știe ce stră
vechi practici de peșcheș și bacșiș, 
de care unii nu se mai despovărează 
cu toate salturile istorice pe care 
le-am făcut 1

„învață-te să te descurci" perorea
ză cu aplomb „omul de bine". cel 
care are o existență de „Hopa-Miti- 
că“, pentru că oricum l-ai așeza, el 
pretinde, și nu de puține ori reușeș
te, să rămină numai in picioare. Că 
unii creduli maturi ii mai urmează 
încă îndemnul este, desigur, de 
condamnat. Există însă șansa ca 
pentru aceștia să vină și ceasul al 
doisprezecelea, al adevărului. Mai 
grav, infinit mai nociv ni se pare 
inocularea acestei conduite la ne- 
vîrstnici. la copii. Nu contabilizăm 
aici gestul plin de candoare al pu
iului de om care duce la . început 
ori sfirșit de an, de „Ziua învățăto
rului", floarea recunoștinței și res
pectului celui care il învață carte. 
Nu incriminăm aici gestul izvorît 
din inimă, din gindul curat. din 
afectivitatea specific umană a omu
lui salvat din cine știe ce împreju
rare dramatică a vieții, a omului 
care trăiește o mare bucurie și care 
nu pregetă să împartă, in felul lui, 
bucuria trăită, nu pregetă să-și ex
prime, în felul lui, recunoștința iz- 
vorîtâ, repetăm, din prea plinul sen
timentelor de omenie. Dar a-1 crește 
astfel pe copil incit să năzuiască 
să-i ducă „tovarășei" o „ciocolată 
mai mare decit a lui Nelu" pentru 
că astfel ar putea cumpăra, even
tual. bunăvoința educatoarei ; a-1
crește pe copil în aceste „exigențe" 
de viață, potrivit cărora șansa re
ușitei ar depinde nu de muncă, 
doamne păzește 1. nu de strădania 
fiecăruia, de stăruința in afirmarea 
aptitudinilor, ci de o ...ciocolată, este 
un act iresponsabil, pe care merită 
să-I aducem sub ascuțișul oprobriu
lui public.

Doamna... ciocolată nu-i decît o 
invenție a unor mentalități anacro
nice și. de un asemenea nărav se 
cuvine, și este necesar, să ne dez- 
bărăm ca de orice altă vechitură...

Iile TANASACHE

...La data de 9 noiembrie 1976 Tri
bunalul Suprem, întrunit în plen, a 
pronunțat în privința inculpatului Ti
tus Roșescu, de profesie medic, un 
verdict de achitare privind săvirșirea 
infracțiunii de ucidere din culpă. A- 
dăugăm că sentința în primă instan
ță fusese dată de către Tribunalul 
județean Olt, și verdictul fusese a- 
chitarea ; în recurs ordinar, Tribuna
lul Suprem reținuse comiterea in
fracțiunii și pronunțase o hotărîre de 
condamnare ; după aceasta, cauza a 
ajuns pe rol Ia plenul Tribunalului 
Suprem in urma unui recurs extraor
dinar. Precizăm că Titus Roșescu era 
încadrat medic chirurg la Spitalul ju
dețean din Slatina și fusese trimis 
în judecată sub acuzația de ucidere 
din culpă. întrucît, in vara anului 
1974, un pacient, adus la spital in 
urma unei înțepături cu cuțitul în 
abdomen, a decedat deoarece — re
ținea actul de inculpare — nu se 
procedase la efectuarea intervenției 
chirurgicale care i-ar fi salvat viața.

Desigur, numai întîmplarea face ca 
la atita vreme de la acest episod și 
chiar cu cîtva timp înainte de pro
nunțarea verdictului de achitare, la 
spitalul din orașul Băilești să se pe
treacă un lucru pe cît de surprin
zător, pe atît de dureros : pacienta 
Mitu Viorica, o fată de 16 ani, ex
ternată din spital în urma uhei o- 
perații de apendicită, a decedat la 
numai o zi după trimiterea acasă. 
Autorul intervenției chirurgicale și 
cel care a dispus externarea — tot 
medicul Titus Roșescu. In fața unui 
asemenea căz trebuiau, desigur, în
cepute cercetările de rigoare. Și au 
început. între altele, dispunîndu-se 
exhumarea cadavrului și efectuarea 
unei expertize medico-legale cu pri
vire Ia cauzele morții. Cităm conclu
ziile din raportul de expertiză me- 
dico-legală efectuate de către Labora
torul de specialitate din Craiova : 
„moartea numitei Mitu Viorica nu a 
fost violentă. Ea s-a datorat perito- 
nitei generalizate, complicație apăru
tă în evoluția unei apendicite acute 
cu bloc apendicular, pentru care a 
fost internată și tratată de la data 
de 26 august 1976. In tratamentul me- 
dico-chirurgical aplicat la spitalul 
Băilești nu s-au constatat greșeli de 
tehnică medicală care să poată fi

... ci jumătate din populația tării, 
se intitula rubrica noastră. Subli
nierea celui de-al doilea atribut de
semnează o realitate proprie zilelor 
noastre. Este in același timp unul 
din multiplele argumente care ple
dează cu fervoare pentru a acorda 

Desene de Eugen TARU

S-o primească Niță I Ba s-o primească Ghiță I

— Sînt reparti 
zată aici, la uzină..

— Să chem meș
terii.

puse în legătură cu decesul sus-nu- 
mitei. Considerăm că prin gravitatea 
în sine a cazului era mai indicat ca 
bolnava să fi fost transferată intr-un 
spital cu dotare tehnică mai bună.

Menționăm insă că in actele me
dicale întocmite de spitalul Băilești 
numitei Mitu Viorica s-au constatat 
deficiențe (ștersături, adăugiri) în 
contradicție cu instrucțiunile Minis
terului Sănătății în vigoare.

Propunem ca acest caz să fie adus 
la cunoștința organelor sanitare în 
drept (Direcția sanitară județeană),
■iu .

COINCIDENȚE
SI NEDUMERIRI

care să analizeze din acest punct de 
vedere felul cum s-au întocmit ac
tele medicale, în vederea luării unor 
măsuri corespunzătoare".

Este, bineînțeles, de resortul exclu
siv al organelor competente de ur
mărire penală, al celor de justiție să 
facă lumină deplină in acest caz. Noi 
am relatat aici cele două situații pe
trecute la Slatina și la Băilești, nu 
pentru a le comenta în vreun fel ori 
pentru a anticipa asupra vreunei so
luții, ci pentru că sînt strîns legate 
de o altă împrejurare, esențială, de 
această dată, pentru o anumită stare 
de lucruri. Este vorba despre fap
tul că, în același dosar pentru care 
a fost achitat — in urma unor acte 
de expertiză medico-legală — pen
tru infracțiunea de ucidere din cul
pă, medicul Titus Roșescu a rămas 
condamnat definitiv pentru luare de 
mită (în șase cazuri). Or. dacă în 
toamna anului 1976 Titus Roșescu 
este condamnat prin hotărîre defini
tivă la 3 ani închisoare nu poate, 
desigur, decît să stîrnească nedume
riri faptul că același Titus Roșescu 
apare, în același timp, ca medic chi-

Femeia nu este jumătatea bărbatului...
femeii — tovarășa de viată, de 
muncă, de visuri a bărbatului, egala 
bărbatului — locul ce i se cuvine. 
Criteriile de apreciere, de pro
movare, in condițiile participării 
egale la opera de edificare a socia
lismului pe pămintul României, nu 

rurg la spitalul din Băilești. De ce, 
cind ar fi trebuit să se afle în curs 
de ispășire a pedepsei, acesta este 
in continuare medic la un spital ? 
Și încă implicat într-un caz de o a- 
semenea gravitate cum este decesul 
unui pacient care, așa cum relatam, 
se află în cercetarea organelor com
petente — singurele în măsură să 
se pronunțe, potrivit legii, asupra so
luției în sine. Urmînd însă firul ne
dumeririi exprimate mai sus, am a- 
juns în fața următoarei explicații : 
Titus Roșescu suferă de (cităm din

alte documente de expertizare medi
cală) „retinopatie centrală degene
rativă cu atrofie optică parțială și 
vederea la ambii ochi 1/10 din nor
mal. existînd pericolul de orbire".

în fața unei asemenea împrejurări, 
a unei atit de grave amenințări a 
sănătății, s-a dispus, după șapte luni 
de detenție, punerea în libertate a 
lui Titus Roșescu, decizie strîns le
gată și de faptul că — așa cum re
comandau actele medicale — era ne
cesar un tratament special, care să 
frineze și să înlăture, dacă era po
sibil, procesul ireversibil al orbirii. 
Au urmat, din aceleași considerente 
umanitare. încă două amînări de e- 
xecutarea pedepsei, de cite 6 și 2 
luni, acordate de către Tribunalul 
județean Olt (ultima dintre aceste a- 
mînări a fost acordată la 28 decem
brie 1976).

Dar omul căruia 1 s-a stabi
lit un asemenea diagnostic al 
bolii, căruia i s-a acordat o ase
menea păsuire ca să-și îngrijească 
sănătatea, oricît ar părea de incre
dibil, nu face o muncă, nu desfă
șoară. măcar temporar, o activitate 

pot fi decit aceleași după care este 
apreciată, promovată cealaltă jumă
tate — bărbații. Așa se și intimplă 
in realitate, dar uneori...

Ioana, personajul nostru simbolic, 
ne va povesti, intr-o suită de ima
gini precum cele alăturate, peripe

care să-i asigure maximum de șansă 
pentru refacerea sănătății, ci, dimpo
trivă — operează în continuare. 
Și un neinițiat, un om fără pre
gătire specială, chiar dacă nu știe 
cu exactitate, presupune cel puțin, ce 
eforturi, cită concentrare solicită o 
intervenție chirurgicală și ce înseam
nă să lucrezi sub lumina atît de in
tensă a miilor de wați, forțindu-ți 
văzul într-o îndeletnicire — chirur
gia — ale cărei cerințe de precizie 
nu mai au nevoie de nici o de
monstrație. Prin urmare, cum își 
protejează T. Roșescu ochii bol
navi ?... Și nu este vorba de o ope
rație, două ; de la 15 octombrie 1975. 
de cînd a fost încadrat la spitalul din 
Băilești. medicul Titus RoșesCu a 
participat la aproape 500 de ihter- 
venții chirurgicale, dintre' care Ia cir
ca jumătate fiind „mînâ întîi". Ne
dumerirea noastră însă nu cunoaște 
margini cînd aflăm că. de fapt, ni
meni nu l-a obligat să facă acest lu
cru. atît de dăunător sănătății sale. 
Nimeni nu l-a obligat nici să ope
reze și nici să, conducă automobilul 
propriu, ceea ce provoacă, desigur, 
alte eforturi Și concentrare vizuală 
intensă. De ce oare s-o fi expunînd, 
din propria voință, medicul Titus Ro
șescu atîtor riscuri ?

Dar acesta ar fi unghiul din care 
judecăm noi lucrurile, ca nespecia- 
liști. Există însă și alte opinii pe 
care, de asemenea, nu le putem o- 
coli. Iat-o, de pildă, pe' cea a to
varășului Constantin Bărbulescu, 
procurorul-șef al Procuraturii jude
țene Olt ;

— Părerea noastră este că inculpa
tul a produs acte de complezență, pen
tru a încerca astfel să tergiverseze 
executarea pedepsei. Lucru întărit, de 
altfel, și de verificările noastre. De 
aceea, cu privire la aceste constatări 
noi am informat organele noastre su
perioare din Procuratura Generală.

Poate fi ignorat un asemenea punct 
de vedere competent ? Cum poate fi 
înțeleasă — și mai ales interpretată 
— această realitate' contradictorie ?

In ce ne privește, am prezentat 
doar faptele. Răspunsurile le vor da, 
fără îndoială, forurile în drept.

Dinu POPESCU

țiile prin care trece uneori, infrun- 
tind prejudecăți „masculine" — ba 
chiar și feminine ! — pentru a-și 
afirma potențialul energiilor, spiri
tul novator și gospodăresc, capa
citatea de muncă exemplară, de or
ganizare și conducere.
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Apărător dîrz al drepturilor 
și neatirnării țării

FAPTUL
Este în tradiția Partidului Comunist Român să cinstească figu

rile progresiste, personalitățile marcante ale istoriei naționale, ale 
luptei poporului nostru pentru eliberare națională și socială. Evo
carea acestor înaintași capătă o și mai profundă semnificație in 
anul in care sărbătorim centenarul independenței — cucerire is
torică a poporului român, rod al luptei sale de veacuri pentru a 
trăi liber, de sine stătător.

La 14 ianuarie 1527. cînd se stin
gea la Hotin Ștefăniță-vodă. nepotul 
lui Ștefan cel Mare și cel de-al doi
lea urmaș al său la domnie, de la 
moartea marelui domn trecuse 
aproape un sfert de veac, răstimp 
în care Moldova cunoscuse destule 
furtuni, dar temeinica închegare sta
tală dată de Ștefan și prestigiul pe 
Care i-1 asigurase îi ingăduiseră să 
le reziste. In fata țării se puneau 
însă probleme grave și numeroase, 
dintre care două, legate indisolubil 
între ele, le covirșeau pe celelalte : 
problema relațiilor cu Imperiul oto
man și cea a statului, a organizării 
și a exercitării funcțiunilor sale.

Imperiul otoman se afla din nou 
într-o perioadă de grabnică expan
siune. Sub Selim I (1512—1520), cu
cerirea Egiptului, a Siriei și a Pa
lestinei, a Hedjazului cu orașul 
Mecca, adăugate posesiunilor eu
ropene și celor din Asia Mică, ii 
dăduse un caracter mondial, care se 
va accentua sub urmașul acestuia, 
Soliman I, supranumit de apuseni 
cel Măreț. în cițiva ani, Soliman 
extinsese dominația otomană în 
Africa de Nord, cucerise Belgradul, 
cetate-cheie pentru expansiunea că
tre Europa centrală, și, in 1526, în- 
frînsese armata regelui Ludovic al 
II-lea la Mohăcs, punînd în fapt 
capăt statului maghiar.

în fața primejdiilor din afară, dar 
și pentru asigurarea dezvoltării so
cietății, un stat înzestrat cu mijloa
cele de acțiune necesare și condus 
cu mină fermă se impunea cu ne
cesitate. Procesul de centralizare 
statală, desfășurat cu atîta succes 
sub Ștefan cel Mare și ale cărui 
condiții obiective continuaseră să se 
dezvolte, se cerea dus mai departe, 
după cum trebuia pus capăt poftelor 
de dominație ale boierimii și 
acțiunilor ei centrifuge. Cu aceste 
probleme esențiale va fi confruntată 
noua domnie a lui Petru Rareș.

Fiu nelegitim al lui Ștefan cel 
Mare, Rareș a fost ales domn de 
marea adunare a țării, întrunită la 
Hirlău. Care a fost viața lui pînă la 
alegerea sa Ia domnie, nici un izvor 
nu ne lămurește. Fermecătoarea le
gendă povestită de Neculce ni-1 a- 
rată ca negustor de pește cuprins și 
generos, care însă nu se miră prea 
tare cînd îl întîmpină mulți
mea cu veste de domnie la va
dul Docolinei, ci zice că „de mult 
așteptam eu una ca aceasta să vie", 
în orice caz, nici o știre nu-1 arată 
venind din pribegie, iar alegerea, 
fără nici un amestec din afară, s-a 
făcut repede, fără să se fi păstrat, 
cu acest prilej, amintirea vreunei 
dezbinări in sinul boierimii.

Năzuințele noului ales erau la înăl
țimea sarcinii ce-i sta in față. Ca și 
marele său părinte, Rareș avea o 
înaltă idee despre domnie, despre 
drepturile și îndatoririle celui ce 
domnește. Ureche, în portretul ce-i 
creionează în citeva trăsături sigure, 
avea fără indoială dreptate cind a- 
firma că, precum „un păstoriu bun 
ei străjuiește turma sa, așa în toate 
părțile străjuia și priveghiia", iar în 
alt loc, revenind la același gînd că 
„țara și moșiia sa ca un păstor bun 
o socotiîa". se grăbea să adauge — 
fapt esențial pentru politica internă 
— că .Judecată pre diriptate făcea".

• MEHEDINȚI. „Mihai Emi- 
nescu — Luceafărul liricii roma
nești". Sub acest generic a avut 
loc un recital omagial la casa 
de cultură din Vînju Mare. Ia 
toate casele de cultură și cămi
nele culturale din județ s-au or
ganizat seri de poezie pe tema 
„127 de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu". „75 de ani de 
la apariția primului număr al 
gazetei -România muncitoare-" 
a fost tema unei evocări orga
nizate la căminul cultural din 
Prunișor. Consiliul județean 
de educație politică și cultură 
socialistă a lansat concursurile 
„Gazetele de perete și satirice in 
acțiune", „Brigada artistică în 
competiție", „Vitrina calității — 
oglindă a priceperii și hărniciei 
fiecărui colectiv". • BRAȘOV, 
în cadrul manifestărilor Festi
valului național „Cintarea Ro
mâniei" a ieșit de sub tipar cu
legerea literară „Vitează Româ
nie". editată de Comitetul jude
țean de cultură și educație so
cialistă. Culegerea cuprinde 
texte destinate formațiilor ar
tistice de amatori, lucrări sce
nice și versuri. „Importanța is
torică a revoluției țărănești din 
1907“ s-a intitulat simpozionul 
organizat de casa de cultură 
din Zărnești. „File din isto
ria P.C.R. și U.T.C." a fost 
tema expunerii susținute la 
clubul „Rulmentul" din Brașov. 
• MARAMUREȘ. „Probleme ac
tuale ale politicii externe a par
tidului și statului nostru" și 
„Epopeea națională a cuceririi 
independenței de stat a Româ
niei" sînt două expuneri găz
duite de Casa de cultură a sin
dicatelor din Baia Mare. în mai 
multe întreprinderi și instituții 
din Sighetu Marmației a avut 
loc simpozionul „Independen

■ ■«■■■nnaaBHH
(Urmare din pag. I) 

totul însemna „rodaj" al vieții și 
al călirii caracterelor la școala 
de înalte responsabilități a mun
cii. Țelul major e plin de ambi
ții : subsumarea tuturor problemelor 
executării planului de producție 
în condiții exemplare. Din anul a- 
cesta. întreprinderea a intrat in cea 
de-a doua etapă a dezvoltării ei, in- 
deplinindu-se sarcina ca. pe aceeași 
suprafață, să se dubleze capacitatea 
productivă. Totodată, tînăra între
prindere va trebui să dea naștere in 
curind unei fabrici mai mari decit 
ea — fabrică a construcțiilor de ma
șini. în imediata vecinătate. Simultan, 
tot ea trebuie să pună in funcțiune 
centrala termică a zonei de sud-est 
a orașului și a noii platforme, fapt 
pentru care se tot așteaptă și răs- 
așteaptă stabilirea acordului unic in
tre Organele de resort superioare in 
vederea avizării combustibilului ne
cesar. „Durerea" a fost demonstra
tă. dar „leacul" încă nu s-a obtinut.

împreună 1 Aici, pe noua platfor

Rareș guvernează cu mină fermă, 
urmărind dezvoltarea aparatului de 
stat și creșterea eficienței lui. cău- 
tind să limiteze privilegiile marii bo
ierimi și rezervindu-și dreptul de 
decizie în problemele de conducere.

Telurile politice ale lui Rareș au 
fost slujite de un temperament. do
minator, de o voință fermă. cîte- 
odată necruțătoare, de capacitatea 
deciziei repezi și de aceea de a face 
față, încrezător in sine și în destinul

său, adversităților. Cu această înzes
trare, din care nu lipseau inteligen
ța extrem de vie și marea iscusință 
diplomatică, el a incercat să cirmu- 
iască Moldova, să-i asigure inde
pendența și să-i afirme cu hotărire 
prezența între statele din această 
parte a lumii. Este neîndoielnic că 
in cei 11 ani cît a ținut prima sa 
domnie, Moldova a constituit unul 
din factorii de bază ai vieții inter
naționale într-o regiune în care 
erau implicate citeva dintre cele mai 
însemnate formațiuni politice ale 
vremii.

în solidaritatea istorică ce a 
legat permanent țările românești, si
tuația Transilvaniei, disputată după 
Mohăcs de loan Zâpolya și de Fer
dinand de Habsburg, a constituit 
preocuparea de căpetenie a lui Ra
reș. Favorabil întii lui Ferdinand, 
ceea ce însemna, implicit, o orien
tare anti-turcă, el îmbrățișează apoi 
cauza lui Zâpolya. căruia ii asigură, 
prin campaniile din 1529, și îndeo
sebi prin victoria de la Feldioara. 
(22 iunie), stăpinirea in Ardeal. Că, 
într-o conjunctură internațională in 
continuă mișcare, acest domn mol
dovean, aprig și visător de lucruri 
mari, cu stăpîniri dincolo de munți 
mai întinse decît ale oricărui înain
taș al său și făcîndu-și ascultat gla
sul pină departe, va fi mingîiat, în
tre visele lui multe, și pe acela al 
unei stăpiniri pentru sine peste tot 
Ardealul, lucrul nu pare cu nepu
tință. In orice caz, alăturarea de

ța — factor al permanenței noas
tre in istorie". La Școala popu
lară de artă și la Casa de cul
tură a sindicatelor din Baia 
Mare, artiști amatori — elevi ai 
clasei de pictură și, respectiv, 
membri ai cercului cu acest pro
fil — au deschis două expoziții 
de artă plastică închinate eve
nimentelor jubiliare din acest an. 
• CARAȘ-SEVERIN. Cenaclul 
Ateneului tineretului din Reșița 
a prezentat un nou spectacol de 
poezie patriotică. Un moment 
deosebit l-a constituit evocarea 
Iui Mihai Eminescu. în cadrul 
ciclului de simpozioane „Să

muncim și să trăim în chip co
munist" a avut loc o amplă dez
batere a tineretului ce lucrează 
la noul complex comercial 
„Nera". • SUCEAVA. în co
muna Horodnic a fost inau
gurat recent un nou cămin cul
tural. Modernul așezămint de 
cultură, la edificarea căruia 
și-au adus o importantă contri
buție cetățenii din localitate, 
dispune de o sală de spectacole 
cu 400 de locuri, alte săli în 
care vor funcționa biblioteca pu
blică, punctul de informare po- 
litico-ideologică, o expoziție et
nografică permanentă, precum 
și alte cercuri, e BISTRIȚA- 
NASAUD. în cadrul etapei de 
masă a Festivalului național 
„Cintarea României" au avut 
loc manifestări artistice in co
munele Rebrișoara, Dumitra și 
Galații Bistriței, iar membrii 
formațiilor artistice ale căminu
lui cultural din Feldru au fost 
oaspeți ai locuitorilor din co
muna Leșu Ilvei. • GALAȚI.

mă industrială a sîngeorgenilor, ca 
și in noile unități din Tirgu Secu
iesc. din Intorsura Buzăului și din 
Baraolt a fost și rămîne euvintui- 
cheie al demarajului economiei unui 
întreg județ la un nou potențial sti
mulat de reorganizarea teritorjal- 
administrativă a țării, din 1968. Abia 
au trecut trei mii de zile de atunci, 
și fața județului e alta. In actualul 
cincinal ritmul mediu de creștere a 
producției industriale a acestui ju
deț va fi. anual, de peste 24 la sută, 
mult superior mediei pe tară. Per
sonalul angajat în industrie va fi. în 
1980. cu 208 la sută mai mare decit 
în 1968. Creșterea populației orășe
nești. cu 25 la sută în ultimii opt 
ani. va fi peste cinei ani mai mult 
decit dublă față de 1968. In 1990. in 
agricultura județului va lucra doar 
16.3 la sută din populația ocupată. 
Pentru aceasta, numai în cincinalul 
actual se construiesc peste 12 000 de 
noi apartamente, numeroase cămine, 
creșe. școli, baze sportive, spitale și 
dispensare. Am insistat asupra aces
tor cifre — aparent aride și lipsite 

Ferdinand din momentul în care po
litica sa ardeleană intra in conflict 
cu cea a Porții și cind. neîndoiel
nic. vedea limpede ce putea să ur
meze, apare ca lucrul cel mai firesc. 
Tratatul moldo-habsburgic. cu grave 
concesii de drept, dar fără de con
secințe practice, se încheia in primă
vara lui 1535, anul, pentru Rareș. al 
marilor speranțe. Războiul general 
antiotoman pe care il dorea n-a 
avut insă loc. nici atunci și nici mai 
tirziu. Habsburgii erau prea prinși 
in complicațiile nenumăratelor lor 
stăpiniri. prea inceți și prea lipsiți 
de largile mijloace necesare. Polo
nia se silea să nu strice pacea cu 
sultanul, iar Francisc I devenea a- 
liatul lui Soliman.

Ceea ce făcea și mai grea situația 
lui Rareș era conflictul cu Polonia,

Aniversarea 
unui moment 

marcant 
al istoriei 
naționale: 

450 de ani 
de la 

înscăunarea 
lui Petru Rareș

deschis de el din 1530, pentru Pocu- 
ția și care, dincolo de înfrângerea de 
la Obertyn (august 1531) va conti
nua cu indîrjire pină la sfirșitul 
domniei.

Deznodămîntul are loc în 1538. 
cînd Soliman. îndemnat de poloni și 
chemat de boierii care nu mai su
fereau mina de fier a voievodului, 
se îndreaptă singur spre Moldova, 
in fruntea uneia din cele mai mari 
armate pe care le-a strîns in lunga-i 
carieră de războinic, pentru a pune 
capăt înfruntării lui Rareș și a adu
ce această țară de hotar la o ascul
tare pe care o voia desăvirșită. 
Vremea transformării țărilor ro
mânești in pașalicuri trecuse și un 
atare gind nu se arăta la sultan, 
care, cu toate imensele-i pregătiri, 
bucuros s-ar fi și întors din drum, 
ca să evite surprizele oricind posi
bile ale unei campanii în Moldova. 
Dar Rareș nu vine să sărute mina 
pe care i-o ținea încă întinsă Soli
man, fiind decis să încerce, cu axem* 
piui părintelui său în ochi, rezisten
ța pregătită după pilda acestuia. 
Mai mult, la porunca, sultanului de 
a veni inainte-i, el ar fi răspuns, 
după un cronicar turc, prin vorbe 
mîndre rostite către boierii săi, în- 
demnindu-i să se bată astfel „incit 
să se mire chiar și zeul Marte, mî- 
nuitorul de săbii și de la lupta voas
tră să ia pildă vîntul și focul trecă
tor".

Cu puține zile înainte de trecerea 
sultanului în Moldova, la 18 august,

Stagiunea permanentă a Casei 
de cultură a sindicatelor din Ga
lați a înscris recent un specta
col cu piesele „Idei" de Petre 
Bărbulescu și „Nepotrivire de 
caracter" de Ion Băieșu în in
terpretarea tinerei formații de 
teatru a Institutului de cerce
tare și proiectare pentru con
strucții navale (ICEPRONAV — 
Galați), instruită de Gheorghe 
V. Gheorghe de la Teatrul dra
matic Galați. Și echipa de tea
tru a grupului de șantiere pen
tru construcții industriale și 
agrozootehnice Galați a pre
zentat o nouă premieră : „Tra
gedia lui Sir- Richard" de Jean 
Richepin. Regia, scenografia și 
rolul titular aparțin animatoru
lui acestei formații, actorul Lu
cian Temelie de la teatrul dra
matic din localitate. • DOLJ. 
Cunoscuta editură craioveană 
„Scrisul românesc" a tipărit 
două volume dedicate aniversă
rii centenarului independenței 
de stat a României. Prima — o 
antologie de versuri — se intitu
lează „Imnurile neatirnării", al
cătuită de Victor Rusu, iar cea 
de-a doua poartă titlul „Răz
boiul pentru independentă in 
viziune populară", o antologie 
de lirică folclorică îngrijită de 
dr. Aurelian I. Popescu. în ca
drul etapei de masă a Festiva
lului „Cintarea României", for
mația artistică de amatori a în
treprinderii de tractoare și ma
șini agricole din Craiova a pre
zentat o suită de spectacole în 
localitățile Breasta, Dăbuleni, 
Călărași. Tălpașu, Celaru. sub 
genericul „Am o țară ca o floare".

Corespondenții „Scînteii"

de „poezie" — pentru a demonstra 
dinamica creșterii unui colț de tară 
care a prins aripi după adevărata 
putere a poeziei din sufletul oame
nilor săi.

Iar poezia aceasta înseamnă setea 
de perfecțiune. înseamnă nevoia de 

ÎMPREUNĂ
autodepășire ca o condiție a deveni
rii noastre intr-un proces pus de 
Programul partidului sub . semnul 
revoluției tehnico-științifice. „Tre
buie să scoatem meseriași de elită 
din toți tinerii noștri — ne spunea 
secretarul comitetului de partid de 
la I.A.E.A., Ferenc Bokor — dar nu 
numai atit. ci și oameni de elită, a- 
dică oameni de omenie, oameni ai 
zilei de miine. comuniști cu gindul 
și cu fapta, pasionați și îndrăgostiți 

polonii asediază Hotinul. care rezis
tă, iar tătarii atacă dinspre răsărit. 
După ce-i invinge la Ștefănești pe 
tătari. Rareș merge la Hotin, unde, 
cu sprijinul lui Zâpolya, obține re
tragerea polonilor, dar nu și ajuto
rul lor împotriva turcilor. în acest 
timp, Soliman înainta spre Iași, 
unde ajungea la 9 septembrie. Se a- 
propiau ceasurile decisive ale rezis
tenței. la care domnul nu renunțase 
nici o clipă. Dar întregul plan ai a- 
părării se prăbușește in fața refu
zului boierilor de a duce lupta mai 
departe. Răscoala lor. care mocnise 
îndelung, se da acum pe față, para- 
lizînd orice acțiune. Știrile păstrate 
nu îngăduie, din păcate, cunoașterea 
completă a situației. Ne lipsesc lă
muririle privind structura armatei 
de care dispunea Rareș. dar în orice 
caz posibilitatea unei rezistențe pur 
populare n-a fost luată în conside
rare. După ce, pe cît se pare, capii 
răscoalei au fost puși sub pază, Ra
reș s-a îndreptat către munte, spre 
a trece în Transilvania. A doua zi. 
15 septembrie, Soliman ajungea la 
Suceava, unde i se vor înfățișa bo
ierii spre a-i cere domn. Astfel se 
Înscăuna, cu Ștefan poreclit Lăcus
tă. cel dinții domn al Moldovei nu
mit de sultan.

Una din cele mai tneîntătoare 
scrieri din vechea noastră literatură, 
păstrată in cronica lui Ureche, po
vestește fuga lui Petru vodă singur 
prin munți, sosirea lui la Ciceu, ți
nerea aici ca prizonier de Zâpolya 
și plecarea lui la Constantinopol, 
unde același Soliman îi va da din 
nou domnia. S-au păstrat din aceas
tă vreme, cind își aștepta noua dom
nie, mișcătoare scrisori, în care, a- 
lături de grija de soția și copii ră
mași în Transilvania, fulgeră cite o 
frază care-i dezvăluie tăria neînfrîn- 
tă a voinței, ca aceea, faimoasă : 
„vom fi iarăși ce am fost și mai 
mult decît atîta". La Constantinopol 
luase cu sine de la Ciceu, unde fu
sese trimis la adăpost — și la în
toarcere îl va restitui minăstirii — 
tetraevanghelul Humorului, cu por
tretul lui Ștefan cel Mare.

Noua domnie a lui Petru Rareș 
(1541—1546) nu e lipsită de eveni
mente militare, dar lațul turcesc îi 
stinjenea acum mișcările. Nici nă
dejdea redobîndirii libertății depline, 
alături de habsburgi, nu-1 părăsește. 
Dar la Buda. din anul reinscăunării 
sale, poruncea un pașă, Ferdinand 
însuși va ajunge să plătească tribut 
sultanului, iar visata campanie 
creștină victorioasă nu avea să se 
realizeze.

Ceea ce-i rămînea mai de seamă 
de făcut — și nu era puțin lucru ! 
— era continuarea marii sale opere 
de ctitorie culturală, incepută din 
prima domnie. Și, prin această operă 
de cultură, căreia i-a dat nu numai 
imboldul întinselor sale inițiative, ci 
i-a creat și cadrul necesar de dez
voltare, a slujit poate mai durabil 
tăria de rezistență a poporului său, 
decit prin indirjitul său efort poli
tic și militar, eșuat pînă la urmă in 
telurile Iul imediate. Cronici, manu
scrise, opere de artă de tot felul, 
Probota, Moldovița și atîtea alte 
monumente, acea unică implinire ar
tistică a picturii exterioare moldo
venești rămin permanent legate de 
numele lui Rareș. El are astfel rarul 
privilegiu ca unul din momentele 
de mare plenitudine creatoare din 
istoria culturii românești să se păs
treze în conștiința îndepărtaților săi 
urmași ca momentul Petru Rareș.

M. BERZA

t V
PROGRAMUL I

10.30 O viață pentru o idee : Emanuel 
Bacaloglu (1830—1891).

11,00 Telecinemateca. J
12,40 Cîntece și jocuri populare
13,00 Turism și vînătoare.
13.20 Oaspeți pe scenele noastre de con

cert.
14.15 Telex.
14.20 Reportaj pe glob. Portretul unui 

oraș : Geneva.
14.45 Eminesciana.
15.15 Vîrstele peliculei.
16.20 Rugbi : Țara Galilor — Irlanda.
18,05 Cel mai bun continuă.
18.55 Săptămîna politică internă șl in

ternațională.
19,10 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedia.
20.50 Publicitate.
20.55 Film serial : Kojak.
21.45 Satiră și umor.
22.45 Telejurnal.
22.55 Seară de romanțe.
23.15 Săptămîna sportivă.
24.00 închiderea programului.

A APĂRUT• 
REVISTA ECONOMICA 
Nr. 2 din 14 ianuarie 1977
La rubrica ECONOMIE NAȚIONA

LA revista publică. în continuare, 
ancheta intitulată „Piloni ai creșterii 
eficienței : sporirea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor ma
teriale". Rubrica cuprinde, de ase
menea, articolul „Resursele energe
tice secundare in circuitul economic", 
de ing. Titus Berindei, și o dezbate
re consacrată căilor de creștere a 
eficienței exporturilor.

Se publică CONSULTAȚIA : „Re
lațiile de producție socialiste : con
cept. structură, evoluții" și LECȚIA : 
„Politica P.C.R. de dezvoltare a agri
culturii".

de tot ceea ce înfăptuiesc. Benefi
ciarii produselor noastre sint „gigan- 
ții“ de la „Tractorul" și „Steagul 
roșu", de la Pitești, Cimpulung și 
București, n.ari întreprinderi expor
tatoare. prin a căror „marcă depusă" 
devenim noi înșine, indirect, expor

tatori pe toate continentele. Iată de 
ce, la produse de elită, se cer oa
meni de elită...".

La Dalnic. în satul in care s-a 
născut Gheorghe Doja. ne plecăm 
frunțile in fața monumentului turnat 
in bronz de sculptorul Szobotka 
Andrâs, închinat legendarului con
ducător al oștirilor țărănești din ma
rea răscoală. Descifrez pe chipul e- 
roului martirizat la Timișoara ex
presia aceleiași stări de spirit : îm

Aspecte din pregătirea viitorilor membri ai echipajelor flotei noastre 
comerciale. Ținînd seama de cerințele activității de transport maritim, elevi: 
Institutului de marină ,,Mircea cel Bătrin" din Constanța își însușesc cu 
perseverență cunoștințele și deprinderile necesare navigației, începînd cu 
cele referitoare la mînuirea aparaturii moderne cu care sînt înzestrata 

navele și pînă la învățarea limbilor străine de largă circulație
Foto : E. Dichiseanu

Teatrul la radio și televiziune

EMINESCIANA 77
Sub genericul „Emi

nesciana 1977", redac
ția de teatru a postu
lui nostru de radiodi
fuziune a inaugurat un 
ciclu de adaptări pen
tru „scena undelor" a 
proiectelor dramatice 
lăsate de Mihai Emi- 
nescu și rămase, în 
bună măsură, neștiute 
marelui public. Este 
mai mult decit un act 
de pioasă încercare de 
valorificare, prilejuită 
de aniversarea naș
terii poetului. Ci
clul întrunește, în 
premieră radiofonică, 
„Decebal" și „Bogdan 
Dragoș", iar alături de 
ele, „Emmi" și „His
trion" — preluări crea
toare ale unor specta
cole realizate de Tea
trul din Botoșani (des
pre care ziarul nostru 
s-a pronunțat la vre
mea cuvenită).

Alături de citeva ini
țiative mai vechi, dato
rate teatrelor, ciclul ra
diofonic închinat voca
ției și moștenirii dra
matice eminesciene este 
un act de restituire de o 
nemăsurată importanță 
și semnificație cultu
rală. Poetul Luceafă
rului a fost nu doar 
biograficește legat de 
mișcarea, de viața și 
de problemele teatru
lui epocii sale. Cunos- 
cind ca nimeni altul 
dintre contemporanii 
lui canoanele estetice 
ale poeziei dramatice 
și ale artei scenice, el 
s-a străduit nu numai 
să îndrume firava 
incă pe atunci incol- 
țire a culturii noastre 
teatrale, cu aspra dar 
sănătoasa și limpedea 
lui judecată critică, și 
astăzi vrednică de re
ferință. Dar toată lu
crarea lui poetică este 
însoțită, de la Începu
turi pînă la pretimpu
ria ei oprire in loc, do 
gindul de a dărui na
țiunii sale o literatură 
dramatică proprie, ori
ginală in înțelesul cel 
mai curat al cuvîntu- 
lui, de reală valoare 
artistică. O literatură 
dramatică ferită de 
tentațiile epigonice ale 
unor modele, o litera
tură dramatică efectiv 
națională — inspirată 
din „nevoile și nea
mul" nostru. Iscată și 
pe planul expresiei.

din zăcămintele de 
frumos și de înfiorare 
ale cîntecului. ale por
tului, ale gestului, ale 
cuvîntului, ale felului 
nostru de a fi : aces
ta a fost, statornic și 
neabătut, gindul lui E- 
minescu în dorința lui 
de a ridica un „monu
ment" poetic potrivit 
tînărului nostru teatru 
românesc.

Am ascultat pentru 
început închegările 
fragmentare ale dra
mei plăsmuirii noas
tre ca națiune — „De
cebal". Apar în aces

te fragmente evocata 
mai puțin figuri isto
rice și mai degrabă 
valori genetice ale 
structurii spirituale a 
națiunii române. în a- 
cestea, mai degrabă 
se completează decît 
se înfruntă înțelepciu
nea vizionară a lui 
Decebal. cel sigur și 
mindru de „partea lui 
de nemurire" pe care 
o constituie țara și 
poporul Iui. și „spada 
care nu se lasă căzută 
nici ultragiată" a Ro
mei. în persoana lui 
Traian. Se rețin în ac
centele patetice ale 
poemului pașnica iu
bire de țară, alături de 
nu mai puțin pateticul 
simț al demnității na
ționale, care se păs
trează întregi chiar 
și în clipa cînd înfrîn- 
gerea în luptă e ine
xorabilă ; calități mo
rale care pleacă, la 
rîndul lor, în admira
ție. fruntea învingăto
rului.

Drama lui Decebal 
se înfățișează în bună 
măsură dezlegată de 
evenimente pur sceni
ce : e ancorată. în 
schimb. într-o stare-li- 
mită intens tulbură
toare prin viziunea de 
destin istoric ce o în
suflețește. prin grelele 
întrebări și marile răs
punsuri existențiale la 
care invită și întîrzie. 
Versiunea radiofonică

la botoșani filele Eminescu"
La Botoșani au început „Zilele 

Eminescu", amplă manifestare cultu- 
ral-artistică de tradiție dedicată Lu
ceafărului poeziei românești. Ediția 
din acest an. a cincea. organizată în 
cadrul Festivalului național al cultu
rii și educației socialiste „Cintarea 
României", cuprinde un bogat pro
gram de acțiune menit să contribuie 
la o mai bună cunoaștere a creației 
eminesciene, să stimuleze activitatea 
creatoare a oamenilor muncii. Des
chiderea festivă a avut loc în sala 
Teatrului din Botoșani, după care un 
colectiv al teatrului „V. I. Popa" din 
Bîrlad a prezentat piesa „Mira" de 
Mihai Eminescu, prin care s-au inau
gurat „Zilele de teatru Eminescu". în 
cadrul acestora, teatrul botoșănean, 
care poartă numele marelui poet și 
care în ultimii ani a întreprins a- 
preciate eforturi de valorificare a o- 
perei dramatice eminesciene, va pre

preună ! Dincolo, peste creasta Dea
lului de Aur se deschid cimpiile Co- 
vasnei încărunțite sub un pospai de 
nea culcată peste arătura proaspătă. 
La Casa agronomului din Arcuș — 
centru de specializare și perfecțio
nare a cadrelor agrozootehnice din 
județ — se încinge un dialog aprins 
despre viitorul agricol al Covasnci, 
la care participă doi „visători ai 
concretului" : Alexandru Algasov- 
schi, inginer, și Zoltăn Feder, direc
tor al acestui centru-model, din care 
oamenii pămintului și ai tehnicii ce
lei mai înaintate și-au făcut o ade
vărată universitate a vieții și a 
schimbului de experiență.

Visul lor, ca al sutelor de specia
liști care vin aici la studii în fiecare 
iarnă, poartă un nume : Concretul. 
El se mai poate numi... cartoful anu
lui 1980 sau 1985, sfecla viitorului de
ceniu. laptele cel mai pur obținut 
de la vaci de soi nobil puse să pască 
în pășuni selecționate, in pajiști de 
sănătate cu o compoziție floristică 
optimă — pentru ca din el să se 
poată obține un înlocuitor al lapte

(încredințată regizoru
lui Constantin Dini- 
schiotu) i-a împrumu
tat structura unui ora
toriu dramatic, domi
nat cînd de valori des
criptive (cintarea pei
sajului țării, momente
le încleștării războini
ce, stingerea — în bo
cetele Dochiei și ale 
cavalului strămoșesc 
doinind — a ma
relui rege), cînd de 
nervul unei dialec
tici grea de sevă poe
tică și de sensuri filo
zofice (partiturile Iul 
Decebal). E poate for
mula cea mai potrivită 
în care se puteau suda 
convingător emoțio
nantele fragmente ale 
proiectului eminescian. 
Servit de vocile unor 
actori de prestigiu ne
tăgăduit. deținători cu 
experiență ai artei 
nuanțelor, ai patosului 
reținut — Mircea Al- 
bulescu, în rolul lui 
Decebal, Ion Carami- 
tru, Ion Marinescu, 
George Motoi, Alexan
dru Repan, Elena Bar- 
tok etc. — montarea 
radiofonică a acestui 
oratoriu a ciștigat șl 
girul unei rezonante o- 
mogene, încălzită de 
harul inefabil al cu
vîntului marelui nos
tru poet. Și nu putem 
încheia decît întărind, 
după ascultarea poe
mului, observația lui 
Marin Bucur (in scurta 
prezentare a fragmen
telor). care a subliniat, 
dincolo de sunetul fără 
pereche al acestui cu- 
vînt, modernitatea lui 
nebănuitâ.

★

Vineri, 14 Ianuarie, 
Teatrul radiofonic a 
transmis în conti
nuarea ciclului drama 
„Bogdan Dragoș", 
scriere de vibrant pa
triotism. Spectacolul, 
realizat în regia lui 
Titel Constantinescu și 
prin contribuția ex
presivă a lui Ion Ma
rinescu, a Luciei Mu- 
reșan, a lui Fori Et- 
terle ș.a„ s-a remarcat 
de asemenea, prin fe
lul în care a pus in 
evidentă tulburătoarea 
frumusețe a versului 
eminescian.

Florin TORNEA

zenta în premieră absolută poemul 
dramatic „Mureșanu", în regia lui Ion 
Oiteanu. artist emerit, decorurile 
fiind realizate de Vida Gheza, artist 
al poporului.

Botoșânenii vor mai avea posibili
tatea să participe, printre altele, la 
un concert de lieduri pe versuri de 
Eminescu, prezentat de Filarmonica 
din localitate în colaborare cu soliști 
ai Operei române din Iași, la un 
recital. de lirică eminesciană in lim
ba maghiară, susținut de actori ai 
Teatrului de stat din Oradea, un re
cital de versuri ,.Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie" în lectura unor cu- 
noscuți poeți și actori. Astăzi, 15 
ianuarie, cînd se împlinesc 127 de 
ani de la nașterea marelui poet, Ia 
Ipotești are loc o șezătoare literară 
organizată in colaborare cu Radio
difuziunea din București. (E. Na- 
zarie, corespondentul „Scînteii").

lui de mamă cu calități nutritive 
deosebite — un vis, dacă vreți, in 
aparență ..banal", dar cit de acerbă 
și îndîrjită este truda pentru selecțio
narea semințelor unui cartof liber de 
boli virotice, capabil să dea o pro
ducție de 40—50 tone la hectar, sau 
ale unei sfecle cu un înalt conținut 
de zahăr 1 Vis „banal" ? Mai sînt și 
altele : Apropierea viitorului, intro
ducerea noului nu ca pe un „șoc", ci 
ca pe un firesc element sine qua non 
revoluției tehnico-științifice. vise în 
care se plăsmuiesc sere pe verticală, 
complexe agroindustriale, rodirea 
seminței inteligentei tehnice pe o- 
gorul comun al celor numiți cîndva 
de Octavian Goga „creștini fără săr
bători", și cărora tehnica și mecani
zarea le-au dat o nouă dimensiune 
propriilor lor vise și propriilor lor 
sărbători.

Un județ în formă de inimă. Dar 
pulsul acestei inimi nu cunoaște de
cît un ritm: împreună. Și inima 
bate tot mai năvalnic. împingînd în 
arterele patriei comune prinosul ei 
de putere și lumină.

i

i

1DIVERS
■ Muzeul 
I scolii
• »

I Liceul industrial nr. 9 din 
Craiova și-a organizat, cu dra- 

Igostc și cu multă strădanie, li
nul dintre cele mai interesante 
muzee din țară, o adevărată 

1 carte de istorie vie, care redă
fidel evoluția acestei școli in cei 
peste IOD de ani â'e existență. 
Cele 1 500 de exponate depășesc, 

• prin valoarea și importanța lor, 
I limitele unui muzeu școlar. Un

moment de seamă in viața mu
zeului l-a constituit anul jubi
liar „Constantin Brâncuși" — 
fost elev, între anii 1894—1898, 
al acestei școli. Cu acest prilej, 

I zestrea școlii s-a îmbogățit cu
2 săli „Brâncuși" și cu cele mai 
reprezentative lucrări artizanale, 
in original, realizate de marele 
sculptor. Dintre exponate se re- 

I marcă și o machetă a podului
de la Siliștioara. executat in 1877, 
din 120 de pontoane, de către 
foștii elevi ai acestei școli, pod 
destinat trecerii Dunării de că- 

!tre oștirile române in războiul 
pentru independență.

Atenție, 
| polei!

Intr-o singură zi, pe parcursul 
Ia 50—60 minute, în trei județe, 

trei accidente grave de circu
lație din una și aceeași cauză: 
derapare pe polei. Pe șoseaua 
Rm. Vilcea—Sibiu, Vere Sandor 

I conducea autoturismul proprie
tate personală 1—HR—4323. 
Intr-o curbă, tăind „drumul", a 
derapat pe asfaltul'acoperit de 
polei, izbindu-se de un auto- 

I camion care venea din sens 
opus. Rezultatul: un mort și 
doi accidentați grav. In zona 
orașului Bâicoi, pe șoseaua Plo
iești—Cîmpina, Vasilică Visarion 
conducea autoturismul 2—BV— 

1 5478, proprietatea uzinelor „Trac
torul". Frînînd, in condiții de 
polei, a derapat lovindu-se de 
o autodubă care staționa în afa
ra părții carosabile. Conducăto- 

)) rul autoturismului a fost rănit, 
iar cele două autovehicule ava
riate. Pe D.N. 18. la intrarea in 
comuna Moisei (Maramureș), 
autoturismul 21-CS-664, din cau- 

Iza vitezei excesive pe polei (!) 
s-a tamponat cu autocamionul 
21—MM—389. S-au înregistrat: 
rănirea a două persoane, pagu
be materiale. Atenție, șoferi!

j „Ne-o făcuși 
domnu’ 
inginer!“

Cu cițiva ani tn urmă, Liviu 
INădăban a fost angajat pe post 

de inginer la Asociația inter- 
cooperatistă din Cerneți (Me
hedinți). împrietenit la catara
mă cu Ion Caplea, Milu Istrate, 

I Paul Novăceanu și Petre Lăț- 
chescu, umblau mereu împreu
nă, scriau și semnau, tot îm
preună, fel de fel de acte de 

| rostul cărora numai ei știau. 
I Pînă la urmă s-a aflat și s-a 
I dovedit că respectivii, prin fal- 
! suri și alte matrapazlicuri, au 

făcut o „afacere" care a preju- 
| diciat unitatea de sute de mii 
Ide lei. Și s-a mai aflat că, de 

fapt, L. N. — inițiatorul acestei 
afaceri — nu avea calificarea de 

I inginer. Avea în schimb o di
plomă falsă. Toți au răspuns de 
curind în fața legii. Și pentru 

I că au „lucrat" împreună au fost 
condamnați tot împreună. „Ne-o 

| făcuși domnu’ inginer" — a zis 
(conducerea asociației. „Dar dv. 

ce păzirăți"?

I 21-BR-2615
Intr-una din zilele anului tre

cut, în apropierea popasului tu- 
Iristic „Dumbrăvița", județul 

Vrancea, a fost parcată auto- 
șaua cu nr. 21-BR-2615. In fața 
popasului opresc și pleacă sute, 
mii de mașini. Dar autoșaua po- 

I menită, cu o capacitate de 9 
tone, a venit și n-a mai plecat. 
Rămasă fără stăpîn, a devenit 
punct de... joacă al copiilor și 

Ide „autoservire" cu piese de 
schimb pentru amatori. E deci 
cazul ca proprietarul autoșeii 
(din Brăila) să întreprindă ceva. 
Cine știe, poate că își retrage 
spre Brăila „șaua" lăsată in 

J Vrancea !

De la credite 
I neonorateTînăr și sănătos tun, să sfarme 

munții și nu alta, Țui Constan
tin din Suceava nu muncea ni
căieri, dar... „Am parale multe" 
— zicea el. Și, intr-adevăr, avea. 
Cheltuia bani in chefuri, mai 
ales cu „femei de ocazie", in 
timp ce acasă il așteptau soția 
și copiii. Dacă nu muncea, de 
unde atita bănet 7 Organele de 
cercetare au constatat că Țui 
trăia pe picior mare din „împru
muturi". 11 țineau numai in puf 
unii gestionari, cărora „băiatul 
cu parale" le specula credulita- | 
tea și slăbiciunile. Pentru un
chiul său „X“ a luat, sub formă 
de împrumut, de la un gestio
nar 2 500 lei, de la altul 5 000 lei, I 
de la al treilea 8 500 lei ș.a.m.d. 
Pină la urmă s-a intimplat ce 
trebuia să se intimple : escrocul • 
a ieșit din puf și a intrat in altă 
parte.

Rubrlcd realizatâ de
Gheorghe GRAURE
cu sprijinul corespondenților ■ 
„Scînteii"
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Convorbiri economice 
româno-sovi etice

Semnarea protocolului privind schimburile 
de mărfuri și

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprimăm mulțumirile noastre pentru mesajul dumneavoastră 

felicitare adresat cu prilejul alegerii mele In funcția de președinte
Consiliului de Stat și. In același timp, vă reînnoiesc călduroasele mele urări 
pentru dezveltarea neîncetată a relațiilor de colaborare și prietenie care leagă 
popoarele și partidele noastre.

Cu cea mai înaltă considerations,

de 
al

avut loc vineriLa București au 
convorbiri economice intre delegația 
guvernamentală română, condusă de 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și delegația guvernamentală 
sovietică, condusă de Nikolai S. Pa- 
tolicev, ministrul comerțului exterior.

în cadrul intilnirii, desfășurate în- 
tr-o atmosferă prietenească, de lu
cru. au fost abordate probleme ac
tuale și de perspectivă pentru dez
voltarea schimburilor de mărfuri și 
cooperării economice dintre cela 
două țări.

Seara, cei doi miniștri au semnat 
protocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1977. do
cument care prevede o creștere cu 
17 la sută a livrărilor reciproce de 
mărfuri, față de realizările anului 
trecut.

România va livra Uniunii Sovie
tice, între altele, mașini-unelte, mo
toare electrice, transformatoare șl 
posturi de transformare, utilaj pe
trolier. mașini și utilaje pentru in-

Sesiune științifică 
consacrată lui

Sextil Pușcariu
Bextil Pușcariu despre romanitatea 

limbii române și continuitatea po
porului român. Sextil Pușcariu in 
contextul lingvisticii europene, acti
vitatea de istoric și critic literar a 
savantului, războiul pentru indepen
dență în preocupările lui Sextil Puș
cariu — iată cîteva dintre temele 
abordate în cadrul simpozionului ce 
a avut loc vineri la Cluj-Napoca, ma
nifestare organizată de Universitatea 
„Babeș-Bolyai" și Centrul academic 
din localitate cu prilejul aniversării 
a 100 de ani de la nașterea marelui 
cărturar român.

Lingviști, istorici și critici literari 
clujeni, precum și din centrele uni
versitare București și Iași, au pre
zentat bogata și variata activitate a 
Iui Sextil Pușcariu, primul rector al 
Universității clujene, omul de al că
rui nume se leagă înființarea în ace
lași oraș a Muzeului limbii române, 
inițierea lucrărilor de elaborare a 
primului Atlas lingvistic român și a 
Dicționarului limbii române, cele 
dinții cercetări aprofundate asupra 
dialectelor românești și asupra înce
puturilor limbii române.

Cu 
trală 
fost 
care 
fii ce oglindesc viața și activitatea 
prodigioasă a marelui lingvist și is
toriograf literar Sextil Pușcariu, lu
crările sale și cele elaborate sub con
ducerea sa.

plățile pe 1977
dustriile metalurgică, chimică, ma
terialelor de construcții și pentru ex
plorări geologice, mașini agricole, 
vagoane,- nave, laminate din ■ oțel, 
produse chimice, alimentare, mobilă 
și alte produse ale industriei 
nulul, confecții și tricotaje, 
de consum.

La rindul el. Uniunea Sovietică 
va exporta în România mașini-unel- 
te, utilaje și echipamente pentru in
dustriile metalurgică, chimică, ener
getică, alimentară și textilă, mașini 
de ridicat și transportat, mașini agri
cole. utilaj naval, avioane, cocs me
talurgic și cărbune cocsificabil, mi
nereu de fier, laminate din oțel, fero
aliaje, apatită. azbest, produse chi
mice, bumbac, precum și bunuri de 
Larg consum.

La semnare au participat Nicolae 
Ionescu. ministru secretar de 
Constantin Oancea, adjunct al 
trului afacerilor externe, alte 
soane oficiale, precum și V.I. 
denko, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

în alocuțiunile rostite, cei doi mi
niștri au subliniat că prevederile 
protocolului se Înscriu pe linia celor 
convenite de către tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev, cu 
ocazia recentelor întîlniri. S-a re
marcat, de asemenea, că documentul 
semnat la București creează o bază 
solidă pentru dezvoltarea In conti
nuare a bunelor raporturi economice 

. statornicite intre România și Uniu
nea Sovietică.

lem- 
bunuri

stat, 
minls-

per- 
Droz-

(Agerpres)

Cronica zilei

acest prilej, la Biblioteca cen- 
universitară din Cluj-Napoca a 
deschisă o expoziție omagială, 
cuprinde documente si fotogra-

v r e e a
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 ianuarie. In țară : Vremea va 
fi in general umedă. Cerul va fi va-; 
riabil, mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vintul va sufla 
moderat, cu intensificări în estul țării 
pînă la viteza de 60 km pe oră, iar -la 
munte șl peste 80 km pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și 3 grade, local mai coborîte 
tn estul Transilvaniei, iar cele maxi
me între minus 4 și 6 grade. Local, cea
ță in sudul țării. Izolat polei. La Bucu
rești : Cerul va fi temporar noros, vor 
cădea precipitații de scurtă durată, vînt 
moderat cu intensificări trecătoare 
pină la 40 km pe oră. Temperatura în 
scădere ușoară. In unele zile, ceață di
mineața și seara.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 14 IANUARIE 1977
EXTRAGEREA I : 80 79 28 75 

20 62 47 69.
EXTRAGEREA • II-a t 21 11 

82 39 58 22 84 8.
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• TENDINȚE DEMO
GRAFICE. Jumătate din 
populația globului trăiește In 
patru țări — R. P. Chineză. In
dia, Uniunea Sovietică și State
le Unite ; cealaltă jumătate este 
răspindită în restul de 160 state. 
Potrivit Buletinului Națiunilor 
Unite pentru problemele popu
lației. țările cu cea mai înaltă 
natalitate de pe glob sînt : 
Rwanda, Mauritania și Swazi
land — 52 de nașteri la mia de 
locuitori. în 1976, Kuweitul a 
fost statul cu cea mai mare 
creștere a populației (6,1 la 
sută), în timp ce în Anglia, 
Austria. Malta și Barbados, ni
velul de creștere a fost zero.

• CRIZA ÎNVĂȚĂ
MÂNTULUI ARTISTIC. 
Criza prin care trece in prezent 
lumea occidentală — și care a- 
fectează. practic, toate laturile 
vieții social-economice — se 
răsfrînge și asupra învățămîn- 
tului artistic. Semnificative sint.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secrelar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Guvernului Republicii Cuba

Sosirea in Capitală a ministrului finanțelor
■

al Republicii Italia
Au fost semnate documente economice

tn Capitală Filippo 
ministrul 

Italia, care.
român al

finanțe- 
la invi- 
finanțe- 
în tara

Vineri a sosit 
Maria Pandolfi, 
lor al Republicii 
tația ministrului 
lor. face o vizită de lucru 
noastră.

Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a 
fost întîmpinat de Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor. Era 
prezent Ernesto Mario Bolasco, am
basadorul Italiei la București.

După convorbirile care au avut loo 
la Ministerul Finanțelor, cei doi mi
niștri au semnat acordul de garan
tare reciprocă 
venția pentru 
neri pe venit 
două țări —

a investițiilor și con- 
evitarea dublei impu
și avere. între cele 

documente menite să

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
MacoveScu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Orien
tale a Uruguayului, Alejandro Ro- 
vjra, pentru felicitările transmise cu 
ocazia numirii sale in această 
funcție.

U. R. S. S

întilnire cu trilionul

contribuie la dezvoltarea schimburi
lor comerciale și a relațiilor de coo
perare economică dintre România și 
Italia.

La semnare au fost de față 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo- 

internaționale. și 
adjunct al 

externe.

perării economice 
Constantin Oancea, 
nistrului afacerilor

★
Tn aceeași zi, tovarășul Ion Pă- 

tan, viceprim-ministru al guvernu
lui. a primit pe Filippo Maria Pan- 
dolfi. In timpul întrevederii au fo»t 
discutate probleme ale dezvoltării 
relațiilor de colaborare și cooperare 
economică între România și Italia.

(Agerpres)

mi-

★
Vineri, 14 ianuarie. Jeffrey Charles 

Petersen, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord în 
Republica Socialistă România, care 
și-a încheiat definitiv misiunea in 
tara noastră, a părăsit Capitala.

Expoziție. tn cadrul inteles«- 
rii de colaborare existente intre 
Uniunea artiștilor plastici din țara 
noastră și Uniunea artiștilor plastici 
sovietici, vineri la amiază a fost 
deschisă, la galeriile „Căminul Ar
tei" din Capitală, expoziția „Plastica 
animalieră din U.R.S.S.".

Cele peste 130 de opere — sculp
turi, gravuri, acuarele, ilustrații de 
carte etc. — demonstrează . dezvolta
rea acestei teme în arta sovietică 
actuală, cu vechi tradiții în orna
mentarea monumentelor arhitectu
rale din secolele XII—XIII sau în 
sculpturi populare. La vernisaj au 
luat parte membri ai conducerii 
U.A.P.. reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste șj Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă. Au rostit cuvintări 
conf. univ. Titus Mocanu, secretarul 
secției de critică a U.A.P., conf. 
univ. Dan Grigorescu. critic de artă, 
și acad. Lazăr Dubinovski, artist al 
poporului din R. S. S. Moldove
nească.

Erau de față reprezentanți ai Am
basadei U.R.S.S. la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Omul de la pupitrul 
de comandă a marii 
hidrocentrale Krasno- 
iarsk relata, cu nedisi
mulată mindrie, că 
momentul cel mai e- 
moționant al vieții lui 
a fost intilnirea sa cu... 
trilionul : se afla în 
tură, cind contoarele au 
înregistrat o producție, 
care, adăugată la ceea 
ce se realizase pînă a- 
tunci în restul țării, 
dădea totalul de un 
trilion kWh energie e- 
lectrică 1

Acum. In aceste 
prime zile ale celui 
de-al doilea an al 
cincinalului 1976—80. 
cind ziarele si postu
rile de radio si televi
ziune publică nume
roase știri, sinteze șl 
bilanțuri despre rezul
tatele muncii în anul 
ce s-a încheiat, satis
facția tehnicianului 
din Krasnoiarsk se în
gemănează cu satisfac
ția celorlalți oameni 
sovietici. Cincinalul al 
zecelea, ale cărui pre
vederi privind sporul 
de producție sînt cele 
mai inalte din istoria

tării, se îndeplinește 
cu succes.

Sondele din Siberia 
de nord-vest, Bașkiria 
și Azerbaidjan au tri
mis spre conducte, in 
primele zece luni ale 
anului trecut. 431 mili
oane tone de țiței și 
gaze condensate (cu 6 
la sută mai mult față 
de primele zece luni 
ale anului 1975). în a- 
ceeași perioadă s-au 
produs 88 milioane 
tone fontă și 121 
milioane tone de oțel 
(cu 3 la sută peste 
producția anului pre
cedent). Cu 11 la sută 
a crescut producția de 
mașini-unelte așchie- 
toare — a cărei valoa
re a depășit 1 200 mi
lioane ruble — cu ace
lași procentaj a sporit 
oroducția de mijloace 
de automatizare. Oa
menii muncii din agri
cultură au raportat, la 
rîndul lor. o recoltă de 
cereale de peste 216 
milioane tone

Pentru viața 
nilor sovietici, 
primului an al
palului au oglindit 
mult» evenimente re-

oame- 
cifrele 
cinci-

marcabile: primul tren 
de marfă sosit n 
Nijnevartovsk. acolo 
unde bătrinul fluviu 
Obi iși dăruie apele 
Oceanului înghețat de 
Nord, ascunzind sub 
smircurile învecinate o 
adevărată mare de pe
trol și gaze ; blocul e- 
nergetic de 600 000 kW 
dat in exploatare la 
termocentrala din Za- 
porojie. cu o economie 
de 73 000 zile/om ; al 
200 000-lea camion pro
dus la marea uzină 
„Zii" din Moscova...

Sînt realizări ce dau 
un solid temei perspec
tivelor pentru următo
rii ani. tn actualul cin
cinal. economia sovie
tică va beneficia de in
vestiții insumînd 612 
miliarde ruble, care o- 
dată realizate se vor 
transforma in impor
tante creșteri eco
nomice. Iar cheia aces
tui proces poartă nu
mele eficientă și cali
tate. jaloane pe care 
Congresul al XXV-lea 
al P.C.U.S. le-a trasat 
pentru actualul cinci
nal.

L. DUȚA
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HANDBAL

Echipa României in finala campionatului

Ieri, România—Polonia 25—22
VARȘOVIA 14 (Agerpres). - Se

lecționata studențească de handbal 
a României s-a calificat pentru fi
nala campionatului mondial univer
sitar. învingînd aseară cu scorul de 
25—22 (12—10) reprezentativa Polo
niei. in ultimul meci al grupei pre
liminare B desfășurată în orașul 
Tarnow.

Tinerii handbaliști români au pres
tat un joc de excelentă factură teh
nică, au arătat o mobilitate deose
bită în teren și o forță 
dere la poartă care le-a

de pătrun- 
asigurat un

Turneul feminin
Campionatul feminin 

fost reluat ieri in sala 
Ploiești, cu meciurile 
XVIII-a etape. Iată primele rezul
tate : Universitatea București —
Mureșul Tirgu Mureș 25—21 : Uni
versitatea Cluj-Napoca — Textila 
Buhuși 16—15 ; Rapid București — 
Constructorul Timișoara 17—11.

volei ; Programul jocurilor in cupele europene

și alcătuirea formațiilor noastre

„FRANKFURTER RUNDSCHAU";

de handbal a 
Victoria din 
celei de-a

succes binemeritat, relatează co
respondentul agenției P.A.P. Princi
palul realizator al formației româ
ne a fost Mihai Mironiuc, autorul a 
11 goluri.

Cu patru victorii. din tot atitea 
meciuri disputate, handbalist!! ro
mâni încheie cu succes această fază 
a competiției, urmînd ca duminică 
să joace, la Varșovia, partida finală 
cu echipa Iugoslaviei, clasată la rîn- 
dul ei pe primul loc în grupa A, 
după victoria cu 30—26 (16—14) In 
fața echipei U.R.S.S.

Duminică, la București, cele patru 
echipe care reprezintă voleiul nostru 
în cupele europene vor juca meciu- 
rile-retur, după următorul program : 
La ora 16. in sala Floreasca, Steaua — 
Plomien Sosnowiec, în „Cupa cupe
lor" pentru echipele masculine (trans
misie TV în direct) ; la ora 16, in 
sala Giulești, Rapid — Ț.S.K.A. Sofia, 
în „Cupa cupelor" — feminin ; la 
ora 17.30, in sala Dinamo, in program 
cuplat, cele două meciuri din „Cupa 
campionilor" la masculin și la femi
nin. Dinamo — S.C. Leipzig și Di
namo — Traktor Schwerin.

După cum ni s-a comunicat, echi
pele cluburilor noastre vor alinia ur
mătoarele formații de bază : Steaua

— Macavel, Pop. Manole. Petre lo- 
nescu, Țerbea, Chifu, Bădiță sau Iu- 
hasz ; Rapid — Mariana Baga, Cili- 
biu, Bălășoiu, Rebac. Szekeli, Vra- 
niță sau Șiclovan ; Dinamo (m) — 
Dumănoiu, Tutovan. Schreiber. Oros. 
Udișteanu, Păușescu sau Enescu ; 
Dinamo (f) — Petculeț. Gabriela
Popa, Constantinescu, Stoian, Hoff
man. Cazangiu sau Gelil.

Echipele masculine Dinamo și 
Steaua au Jucat un meci de antre
nament (3—1) ; de asemenea, echi
pele feminine Rapid și 
jucat cîte o partidă în 
tre sălile respectivelor 
șase seturi : 5—1 și în 
2-1).

opoziția fată de apartheid

de la Ploiești
Astăzi, de la ora 

sală din Ploiești vor 
tidele : Progresul — 
Universitatea Iași — 
fecția ■ 
Textila 
Rapid — I.E.F.S., Universitatea
București — Voința Odorhai,

Dinamo au 
fiecare din- 
cluburi (în 
trei seturi :

14. In aceeași 
avea loc par- 
Constructorul, 

Mureșul, Con-
Universitatea Cluj-Napoca,
- Universitatea Timișoara,
- I.E.F.S.,

„Cupa Mării Baltice4*
Finala „Cupei Mării Baltice" se 

va disputa intre selecționata U.R.S.S. 
și prima reprezentativă a R. D. Ger
mane.

în ultimele meciuri din cele două 
grupe preliminare s-au înregistrat 
următoarele rezultate : R. D. Ger
mană (I) — Polonia 27—23 (16—13)

și U.R.S.S. — R. F. Germania 23—21 
(12-9).

Astăzi, în meciurile pentru clasa
mentul final se vor intilni U.R.S.S. 
cu R.
R. F.
3—4),
5—6) și Danemarca cu R. D. Ger
mană

D. Germană (locurile 1—2), 
Germania cu Polonia (locurile 
Suedia cu Norvegia (locurile

(II) — locurile 7—8.

BASCHET: în „Cupa campionilor"
• în sferturile de finală ale „Cu

pei campionilor europeni" la baschet 
feminin : Clermont Ferrand — Steaua 
roșie Belgrad 86—70 (59—34) ; Dau
gava 
79-43

Riga — T.V.A.X. Barcelona 
(30—24).

Tn turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin : 
Zbrojovka Brno — Real Madrid 
93—120 (52—70) ; Ț.S.K.A. Moscova - 
Racing Malines (Belgia) 106—76 
(50—38) ; Maccabl Tel Aviv — Mobil 
Girgi Varese 79—102 (43—47),

Noi popasuri
. 'S'

4$

turistice

■; ■

■

In acest sens, datele pe care le 
relevă săptămînalul „Paris 
Match", sub semnătura unul 
pictor cunoscut, Georges Ma
thieu. în legătură cu situația 
din Franța. Astfel, ca urmare a 
crizei, fondurile bugetare puse 
la dispoziția Școlii superioare 
naționale de arte frumoase din 
Paris au fost reduse cu 38 la 
sută : numărul cadrelor didac
tice de la școlile de arte apli
cate se va micșora in acest an 
cu 800 ; in același timp, numai 
două treimi din numărul școli
lor medii dispun de catedre de 
muzică și desen. Este o situație 
paradoxală pentru o țară cu
noscută, secole de-a rîndul, ca 
o adevărată „patrie a culturii" 
— subliniază articolul din re
vista franceză.

© PE LINIE MOAR
TĂ... Compania internațională 
„Wagons-Lits“ — cu sedii cen
trale la Bruxelles și Paris — 
a făcut cunoscut că a pus în 
vinzare 150 din celebrele ei va
goane de dormit, cele mai mul

Meciuri de hochei 
la patinoarul

După o zl de odihnă, campionatul 
național de hochei pe gheață (tușul 
4) se reia astăzi pe patinoarul arti
ficial din parcul sportiv „23 August" 
cu desfășurarea altor două partide ; 
Dunărea Galați — Dinamo (ora 16,00)

23 August**
și S.C.
18,30).

Miercurea Ciuc — Steaua (ora 
Duminică, pe același patinoar, 

de La ora 18,30, se va disputa din nou 
derbiul echipelor bucureștene Steaua 
și Dinamo, avind in deschidere me
ciul Dunărea — S.C. Miercurea Ciuc.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS : Năstase l-a învins 

pe Fibak
Tenismanul român Ilie Năstase s-a 

calificat in sferturile de finală ala 
turneului internațional de la Bir
mingham (Alabama), primul concur» 
din noua ediție a „Circuitului W.C.T.". 
In optimile de finală, Ilie Năstase 
l-a întrecut în două seturi, cu 6—2. 
6—3, pe Jucătorul polonez Wojtek 
Fibak, finalistul ultimei ediții a „Tur
neului 
Eddie 
limine cu 7—6, 1—6, 6—1 pe spanio
lul Manuel Orantes. Alte rezultate : 
Vitas Gerulaitis — Harold Solomon 
6-1, 3—6, 6—4 ț Ray Moore — Billy 
Martin 6—3, 6—13. în prima partidă 
de dublu, cuplul Eddie Dibbs — Ha
rold Solomon a dispus cu 6—-4, 6—3 
de perechea 
Orantes.

cel 
cu- 

Alberto Juantorena, dublu

următoare au 
olimpici ame- 
Mac Wilkins, 
și finlandezul

campionilor". Americanul
Dibbs a reușit să-1 e-

Magazine" l-a desemnat drept 
mai bun atlet al anului 1976 pe 
banezul 
campion olimpic la Jocurile de la
Montreal. Pe locurile 
fost clasați campionii 
ricani Bruce Jenner, 
Edwin Moses, precum 
Lasse Viren.

• Selecționata de box a U.R.S.S. 
va întreprinde un nou turneu de trei 
meciuri în S.U.A. Boxerii sovietici 
urmează să întîlnească reprezentati
vele nord-americane la 29 ianuarie 
(Shreveport), la 2 februarie (Loui- 
șianna) și la 5 februarie (Milwaukee).

Preocupate in tot mai mare măsură de consecințele politicii de 
apartheid, o serie de cercuri economice din R.S.A. se pronunță in 
ultima vreme in mod deschis împotriva măsurilor adoptate in virtutea 
legilor privind dezvoltarea separată a raselor. Semnificative in acest 
sens sint relatările ziarului vest-ț------- ”——«

După tulburările din Soweto, care 
au avut ca urmare o accentuare fără 
precedent a represiunilor împotriva 
majorității de culoare din R.S.A., a- 
părătorii politicii de apartheid se 
află în defensivă — scrie ziarul. Cu 
atît mai mult cu cit și în rîndurile 
albilor, mergind pină la organizațiile 
naționaliste ale burilor, crește opo
ziția față de politica de discriminare 
rasială. Criticii politicii guvernamen
tale a „dezvoltării separate a rase
lor" avertizează, cu tot mai multă 
insistență, asupra consecințelor con
tinuării sistemului de apartheid. Ei 
cer schimbări fundamentale și ra
pide.

Astfel, Hans Middelmann, fost 
președinte al Camerelor de comerț 
reunite din Africa de Sud și pre
ședinte al unei mari societăți de 
asigurare, a declarat, potrivit ziaru
lui „Rand Daily Mail" : „Peste tot 
in Africa de Sud intiîhim dificultăți 
Și nesiguranță... Șomajul este in 
creștere, iar scăderea continuă a va
lorii rand-ului (moneda sud-africa
nă), generează neliniște. Cauza tutu
ror acestor greutăți rezidă in faptul 
că cea mai mare parte a energiei 
naționale este îndreptată, in perma
nență. spre un tel irealizabil : dez
voltarea separată a diferitelor gru
puri de populații din țara noastră". 
Steve Scheepers. vicepreședinte 
Uniunii sindicale sud-africa.ne, 
Ra.y Altman, secretarul general al 
Uniunii naționale a muncitorilor din 
transporturi, au cerut guvernului să 
adopte schimbări radicale în ce pri
vește situația muncitorilor negri. 
Zac De Beer, directorul Corporației 
anglo-americane, a avertizat

al 
Și

■german „Frankfurter Rundschau". 
conferință organizată de ziarul 
nancial Mail" la Johannesburg 
potriva actualei tendințe care 
duce, inevitabil, la sistarea investi
țiilor străine în R.S.A. și a cerut re
stabilirea încrederii în economia 
sud-africană prin schimbări funda
mentale și radicale in politica guver
nului ; la rîndul său, Jan S. Marais, 
director al „South African Founda
tion" și al „Trust Bank", constată că 
politica guvernului Vorster duce, ine
vitabil. țara spre catastrofă.

Cu prilejul proclamării așa-zisei 
„independențe" a Transkeiului (unul 
din bantustanele din Africa de Sud), 
ziarul ..Sunday Times" din Johan
nesburg constata: „Nașterea Trans
keiului constituie doar o dovadă că 
politica „dezvoltării separate" este 
inaplicabilă in rezolvarea probleme
lor unei societăți multirasiale". Tar 
intr-un alt articol, redactorul-șef al 
aceluiași ziar scria: „în Africa de 
Sud. criza se ascute dramatic, iar 
conducerea politică este, evident, in
capabilă să pună capăt acestei evolu
ții". El a cerut „formarea unui gu
vern cu participarea conducătorilor 
populației de culoare ai cărui membri 
să colaboreze pentru viitorul comun 
al patriei comune".

Critica deschisă îndreptată împo
triva politicii guvernului. împotriva 
inflexibilității și miopiei liderilor 
partidului de guvernămint și-a găsit 
ecou și intr-un articol al redactorului- 

. șef al ziarului „Burger".. care a Cerut 
burilor însuflețiți de sentimente pa
triotice să militeze pentru participa
rea sud-africanilor de culoare la gu
vern, „pentru că numai astfel afri- 
canderii (albii născuți în R.S.A.) »e 
vor putea menține in Africa de Sud".

..Fi-
Im- 

va

Jan Kodes Manuel

★ 
feminin de tenis de la

jțiețime^: Mări albastre.

In ultimii doi anii Uniunea Ju
dețeană a cooperativelor de con- 
»um din Buzău s-a preocupat cu 
precădere de asigurarea dezvoltării 
serviciilor de pe traseele de inte
res turistic. „Această acțiune con
tinuă și în anul 1977 — spunea
Clement Șerbănică, președintele 
U.J.C.C. Va fi dat în funcțiune mo
telul «Ciuta», situat pe drumul na
țional Buzău — Brașov. Coopera
ția de consum are astăzi în județ 
unități noi pe toate traseele im
portante, unități care oferă turiști
lor condiții adecvate de găzduire 
și de servire a mesei. Amintesc în 
acest context motelurile cu unități 
de alimentație publică de la Mon- 
teoru, din comuna Pogoanele (pe 
drumul național Buzău — Slobo
zia), popasul «Merei» (pe șoseaua 
Ploiești — Buzău) cabana «Ne- 
hoiu», pe axa Brașov — Buzău, la 
care se va adăuga în acest an, cum 
spuneam, 
Bâzu). In 
hoiu", din

în turneul _ ____ _
Hollywood s-au disputat și primele 
partide de dublu, încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Chris Evert, Ro
semary Casals (S.U.A.) — Virginia 
Ruzici (România), Mima Jausovec 
(Iugoslavia) 6—2, 6—4 ; Virginia
Wade (Anglia), Margaret Court (Aus
tralia) — Cynthia Doerner, Wendy 
Turnbull (Australia) 6—7, 6—2, 6—3.

★
centrală din turul III al 

de tenis de la Adelaida s-a

Sub acest titlu, cotidianul britanic „Times" pune in evidentă un șir 
de probleme pe care le ridică poluarea in această regiune maritimă “ ......... .,

și motelul «Ciuta»". (M. 
fotografie : cabana „Ne- 
judetul Buzău.

te vechi de peste 40 de ani. 
Deși încă în stare de funcțio
nare, aceste luxoase vagoane 
din oțel, lemn și pluș sînt prea 
greoaie (fiecare cîntărește 50 de 
tone), au suspensii mai puțin 
elastice decît vagoanele moder
ne și necesită o întreținere 
foarte costisitoare. Ele au fost 
garate in parcuri speciale din 
Italia (Milano). Franța (Châ- 
teau-Thierry) și Belgia' (Os
tende), unde pot fi vizitate, 
Citeva administrații de căi fe
rate s-au arătat dornice să le 
achiziționeze pentru a le trans
forma în locuințe. Printre ama
tori se numără și proprietari dc 
localuri, care intenționează să 
instaleze in ele baruri. Sic tran
sit...

• CORELAȚIE. Tngri' 
jorat de numărul mare de he
moragii nazale (epistaxis), apa
rent inexplicabile, dr. J. Lam
bert de la Clinica universitară 
din Geneva a cercetat 81 de ca
zuri. El a reținut reacția fiecă
rui pacient în parte la evoluția 
climaterică : fluctuațiile tem

Partida 
turneului .... ....... .....
disputat intre John Alexander (Aus
tralia) și Tom Gorman (S.U.A.), vic
toria revenindu-i cu 6—4, 6—4 jucă
torului australian.

Alte rezultate : Pasarell (Porto 
Rico) — Kachel (Australia) 6—4, 6—2; 
Dibley 
(S.U.A.) 
Masters

• în 
șah de 
Victor Ciociltea a remizat cu marele 
maestru bulgar Tringov.

Lider al clasamentului se menține 
Marianovici (Iugoslavia), cu 3,5 
puncte. Victor Ciociltea (România) 
are 2,5 puncte.

• Cunoscuta revistă americană de 
specialitate „Track and Field News

(Australia) — Van Dillen 
6—1, 6—2; Amaya (S.U.A.) - 
(Australia) 6—4, 7—6.
runda a V-a a turneului de 
la Belgrad, maestrul român

»i subliniază necesitatea 
tuației.

Primul semnal de alarmă l-au 
stituit stolurile de pescăruși ce 
nau, zglobii, deasupra mării ; sub ei, 
un adevărat ospăț : de-a lungul coas
telor italiene ale Adriaticii, la supra
fața apei, în păienjenișul algelor roșii, 
o masă uriașă de pești, moluște și 
alte vietăți marine moarte. La Ve
neția, autoritățile sanitare au prins 
mari cantități de sepii conținînd 
mercur in proporție periculoasă. Pu
țin mai la sud, în apropiere de Man- 
fredonia, patrule ale poliției opresc 
accesul pescarilor in zona infestată, 
ca urmare a deversării unor com
puși extrem de toxici ai arsenicului, 
provenind de la o întreprindere chi
mică din zonă.

Marea Mediterană este bolnavă, 
spun biologii, iar Adriatica este por
țiunea sa cea mai afectată și totodată 
mai vulnerabilă — căci o po
luare excesivă, datorată unui acci
dent ecologic, ar ti catastrofală pen
tru 
practic, 
apă cu 
precar, 
apei ar

ea.

eforturilor pentru prevenirea agravării

con- 
pla-

De cînd Mediterana este, 
o mare închisă, schimbul de 
Oceanul Atlantic este foarte 
împrospătarea integrală a 

necesita, după unele calcule,

tntre 80 și 
seamnă că 
dustriale se acumulează în apă intr-o 
concentrație crescîndă.

Cit despre Adriatica, ea este „o Me- 
diterană in interiorul Mediteranei" ; 
strîmtoarea ce le leagă este îngustă, 
curenții — slabi, adincimea — mică, 
toate acestea reprezentind condiții fa
vorabile poluării. Zilnic se scurg în 
apele Adriaticii 64 la sută din rezi
duurile industriale și 42 la sută din 
apele de canalizare ale orașelor Ita
liei. în extremitatea nordică, indus
tria grea iși descarcă „mîluri" de di
ferite culori, conținînd, printre altele, 
metale grele foarte toxice, ca plum
bul, mercurul, cadmiul. zincul. Mii 
de tancuri petroliere străbat anual 
această mare, lăsînd în urma lor dire 
de țiței.

Mai există șl un alt gen de po
luare, care are drept urmare apari
ția acelei „mări" de alge roșii, care 
reprezintă un adevărat cimitir al 
peștilor. în fiecare toamnă, primele 
ploi abundente spală de pe cimpuri 
Îngrășăminte chimice. Acestea. îm-

100 de ani — ceea ce 
reziduurile urbane și

!n- 
in-

preună cu deversările provenind din 
întreprinderile alimentare și distilerii, 
nu otrăvesc apa. ce-i drept, ci acțio
nează, în apa călduță și puțin adincă. 
drept puternici stimulatori ai vegeta
ției marine. „Explozia" de alge duce 
la un consum rapid al oxigenului din 
apă. consecința fiind sufocarea peș
tilor.

Este tragic că toate acestea se pe
trec pe una din cele mai populare 
coaste ale Europei. Au fost adoptate, 
e adevărat, unele legi obligind între
prinderile la măsuri de purificare a 
apelor deversate. Teoretic, respectarea 
lor ar atrage după sine reducerea 
gradului de poluare, in următorii 6 
ani. la un nivel acceptabil. Dar •- 
ceste legi au marea neșansă de a fi 
fost adoptate in toiul crizei econo
mice, epurarea apelor deversate — 
procedeu costisitor — fiind de natură 
să ducă la urcarea prețurilor 
produse.

Cert este însă că otrăvirea 
a atins în unele locuri limite 
mante. Plaja de la Murgia, de 
a primit numele de „deșert marin". 
Dacă vrem să evităm preziceri’e 
apocaliptice potrivit cărora pină tn 
anul 1980 Mediterana va fi o „mare 
moartă", incapabilă să mai întrețină 
viața, atunci trebuie luate de urgență 
măsuri realiste și eficace.

unor

mării 
ak’r- 

piidă,

peraturii. umiditatea relativă 
a aerului și presiunea barome- 
trică în ziua declanșării hemo
ragiei și în ajun. Alcătuind cu 
datele obținute un grafic, me
dicul a descoperit o corelație 
revelatoare : hemoragiile naza
le spontane apar mai frecvent 
in lunile cu climat rece și 
umed (ianuarie, februarie și 
martie). Cercetătorul este acum 
preocupat să explice de ce a- 
cești factori de climă provoacă 
epistaxisul.

• CYTREL - UN ÎN
LOCUITOR AL TUTU
NULUI ? O veste pentru fu
mătorii ce nu vor să renunțe 
la obiceiul de a „pufăi", dar sînt 
gata să renunțe la tutun : firma 
Laurens-Rothman’s a lansat o 
țigară ce conține doar 80 la 
sută tutun, restul fiind o sub
stanță — cytrel — pe bază de

celuloză vegetală, care nu are 
nicotină, iar cantitatea de gu
dron rezultată din ardere este 
infimă. Cytrelul este rezultatul 
unor cercetări de peste 18 ani 
și firma producătoare este de 
părere că, in viitor, s-ar putea 
obține o țigară fabricată exclu
siv din acest produs (sau altul 
similar), care să păstreze aro
ma tutunului, dar să nu aibă 
nimic din nocivitatea acestuia. 
Pină atunci, răbdare și...

©UN MODERN 
„TURN BABEL". Doi d,rl 
fiecare cinci salariați ai centru
lui „Berlaymont" din Bruxelles, 
unde este instalat sediul Comi
siei Pieței comune, sint anga
jați ca translatori și interpreți. 
La început, după cum se știe, 
comunitatea economică vest- 
europeană avea doar 4 limbi o- 
ficiale ; in prezent, numărul a-

cestora a crescut la 6, urmînd 
ca, în perspectivă, să fie depă
șită și această cifră. Anual, tex
tele documentelor oficiale tra
duse în diverse limbi se ridică 
la nu mai puțin de 300 000 pa
gini... Prezentînd aceste date, 
presa occidentală se consideră 
îndreptățită să compare centrul 
„Berlaymont", cu cei 7 843 sa
lariați ai săi, cu un veritabil 
„Turn Babei".

© UN SERIF CU... 
GREUTATE. Kathy Crum- 
bley este prima femeie șerif din 
statul nord-american Ohio. Ab
solventă a școlii de ofițeri de 
poliție din Ohio. Kathy Crum- 
bley întrunește și alte calități, 
care au recomandat-o pentru 
funcția pe care a preluat-o la 
începutul acestui an ; in virstă 
de 30 de ani, ea are înălțimea 
de 1.82 și greutatea de... 125 kg! 
Pe de altă parte, Jim Crumbley 
(soțul... șerifului) are 1.94 m 
Înălțime și... 154 kg ! O familie 
cu „greutate", după cum se

vede, de natură să Impună prin 
gabaritul ei o pronunțată re
zervă eventualilor infractori...

• MINIELICOPTER TE
LEGHIDAT. Un minielicop- 
ter teleghidat, care poate fl 
utilizat in diverse scopuri (con
trolul circulației rutiere, supra
vegherea liniilor de transport a 
electricității, detectarea incen
diilor etc.), a fost prezentat re
cent la Expoziția internaționa
lă de aeronautică de la Farn
borough. Micul aparat, realizat 
de firma britanică ..Westland 
Helicopters Ltd", susținut de 
două rotoare coaxiale, poate a- 
tinge o viteză de 130 km/oră. 
în corpul central este instalată 
o cameră TV, care poate trans
mite la sol imagini ale zonei pe 
care o survolează.

• FIBRE DE CĂR
BUNE. La uzina de electrozi 
din Biegonice (Polonia) au fost

realizate fibre de cărbune mai 
rezistente decit oțelul. Piesele 
pentru diferite mașini Ia care 
se folosesc fibre de cărbune în 
combinație cu diferite materiale 
sint mult mai ușoare. Fibrele 
Iși găsesc, de asemenea, folo
sință la confecționarea schiuri- 
lor, rachetelor de tenis, ambar
cațiunilor cu pinze. cărora l« 
conferă calități superioare.

• RUGINA UTILA. 
Institutul indian de cercetări 
științifice in domeniul electro
chimie! a elaborat o substanță 
care transformă rugina intr-un 
înveliș protector al metalelor. 
Pulverizată peste stratul de ru
gină. substanța transformă ru
gina intr-o peliculă protectoare 
de culoare neagră, care, la rîn
dul ei, urmează a fi acoperită 
cu vopsea. S-a constatat că 
vopseaua aplicată pe un astfel 
de strat protector se fixează 
mult mai trainic decît în cazul 
aplicării pe metalul curățat.
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„România acordă o deosebită 
însemnătate cooperării tehnice 

intre țările in curs de dezvoltare"
Intervenția reprezentantului țârii noastre la sesiunea Comitetului 

pregătitor al Conferinței O.N.U. pentru cooperare tehnică
La Palatul Națiunilor Unite din 

New York au început lucrările pri
mei sesiuni a Comitetului pregătitor 
al Conferinței O.N.U. pentru coope
rarea tehnică între țările în curs de 
dezvoltare, care urmează să aibă loc 
la Buenos Aires. în 1978. Comitetul 
are sarcina, printre altele, de a adop
ta ordinea de zi, structura și docu
mentele conferinței, și de a elabora 
proiectul planului de acțiune pentru 
promovarea cooperării tehnice intre 
țările în curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul în cadrul 
rilor. reprezentantul tării 
Ion Popescu, a subliniat că 
țară socialistă și în același timp în 
curs de dezvoltare, membră a „Gru
pului celor 77". acordă o deosebită 
însemnătate cooperării tehnice între 
țările în curs de dezvoltare, căreia îi 
revine un roi deosebit în eliminarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. Par-

A

dezbate- 
noastre. 

România,

La Moscova si Sofia

Semnarea unor protocoale de colaborare

României la lucrările co- 
pregătitor și la conferința 

exprimă dorința sa de a-și 
pe multiple planuri, coo-

ticiparea 
mitetului 
din 1978 
dezvolta, 
peî’area cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare și de a-și aduce contribu
ția, alături de acestea, la găsirea de 
forme noi pentru dezvoltarea coope
rării tehnice între țările în curs de 
dezvoltare. Referindu-se la planul de 
acțiune ce urmează 
de Conferința de la Buenos 
vorbitorul a arătat.
documentul va trebui să sublinieze 
că activitatea și eforturile proprii 
ale fiecărui popor, precum și coope
rarea tehnică vor putea fi eficiente 
numai dacă se vor desfășura in con
dițiile respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi a statelor, neamestecului în 
afacerile interne și dreptului fiecă
rui popor de a-și alege de sine stă
tător sistemul economic, social și 
politic.

să fie adoptat 
Aires, 

între altele, că

MOSCOVA 14. Corespondentul 
Agerpres transmite : La 14 ianuarie 
a fost semnat la Moscova protocolul 
de colaborare tehnico-științifică în 
domeniul agriculturii între cele două 
ministere 
agricole 
Sovietică „„___ _____

Documentul prevede schimburi de 
semințe și material săditor, trans
miterea de documentații tehnice, ac
țiuni de cooperare în producție, vi
zite de documentare și schimb de 
experiență, organizarea de întîlniri 
ale specialiștilor din unitățile de 
producție și cercetare științifică.

în aceeași zi. Constantin Glavan, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, a fost primit 
de V. K. Mesiaț, ministrul agricul
turii al U.R.S.S.

și academiile de științe 
din România și Uniunea 

pe anul 1977.

CONVOCAREA UNEI

în Consiliul de Securitate

Aspră condamnare a acțiunilor agresive 
rhodesiene împotriva Botswanei

NAȚIUNILE UNITE. — In cadrul 
dezbaterilor Consiliului de Securita
te al O.N.U. asupra plingerii Bots- 
wanei în legătură cu actele de agre
siune comise împotriva sa de trupe
le regimului rasist din Rhodesia, mi
nistrul de externe al Zambiei. Siteke 
Mwale, a arătat că popoarele afri
cane consideră aceste acte de agre
siune drept o gravă amenințare pen
tru libertatea întregii Africi, precum 
și pentru pacea și securitatea inter
națională. Asemenea acțiuni, a spus 
el. urmăresc permanentizarea domi
nației colonialiste și rasiste în Africa 
australă.

La rindu! său, reprezentantul sta
tului Lesotho, L. Mathaba, a spus că 
Consiliului de Securitate îi revine 
sarcina să apere tinerele state afri
cane de provocările armate ale ra
siștilor rhodesieni și sud-africani, 
care încalcă fățiș suveranitatea și in
tegritatea lor teritorială.

într-o alocuțiune rostită în Comi
tetul O.N.U. pentru decolonizare. 
Salim Ahmed Salim, președintele co
mitetului. reprezentantul permanent 
al Tanzaniei la O.N.U., a subliniat 
că acțiunile agresive ale regimului 
rhodesian dovedesc că regimul lui 
Smith încearcă în fel și chip să men
țină rînduielile rasist-colonialiste în 
sudul Africii. EI a arătat că Națiu
nile Unite trebuie să sprijine lupta 
dreaptă a popoarelor asuprite din A- 
frica australă.

★
Forțele populare de eliberare mo- 

zambicane au respins un nou atac 
agresiv al trupelor regimului rasist 
de la Salisbury împotriva Mozam- 
bicului, relevă un comunicat al agen
ției mozambicane de presă. A fost 
doborît un avion de bombardament 
rhodesian.

Recrutări de mercenari pentru Rhodesia
într-o interpelare adresată Minis

terelor Justiției și Afacerilor Exter
ne, deputatul belgian Ernest Glinne 
a arătat că posedă documente care 
probează că, recent, o serie de tineri 
belgieni au fost recrutați ca merce
nari în armata rhodesiană pentru a 
lupta împotriva forțelor patriotice 
Zimbabwe. Recrutarea, a precizat el, 
a fost făcută într-un loc public din 
Bruxelles. în interpelarea sa, Ernest 
Glinne a propus adoptarea urgentă

a unei legi care să interzică recru
tarea de mercenari în Belgia.

★
Tribunalul din orașul rhodesian Bu

lawayo l-a condamnat la închisoare, 
pe termen de cinci ani, pe misiona
rul Paul Egeli, originar din Elveția. 
Egeli a fost acuzat că nu a dezvă
luit autorităților locale prezența în 
zona misiunii sale a unor luptători 
împotriva regimului rasist rhodesian, 
deși era în cunoștință de cauză.

ORIENTUL MIJLOCIU
• CONVORBIRI EG1PTEANO-IORDANIENE • CONSULTĂRI IN
TRE GUVERNUL LIBANEZ SI SECRETARUL GENERAL AL LIGII 

PALESTINEANĂ LA CAIRO
Siria — organism însărcinat cu su
pravegherea aplicării Acordului liba- 
no-palestinean, din noiembrie 1969, 
de la Cairo. în cadrul reuniunii, pre
zidată de președintele Elias Sarkis, 
a fost examinat un raport privind 
modul în care s-a desfășurat acțiu
nea de strîngere a armamentului greu 
de la grupările implicate în conflic
tul din Liban.

Agenția France 
citind postul de 
Beirut, că joi a 
contingent de militari din R. D. 
Yemen, pentru a se alătura forțelor 
arabe de descurajare dislocate în 
această țară.

ARABE • O DELEGAȚIE
CAIRO. — Convorbiri oficiale 

între președintele Egiptului. Anwar 
El Sadat, și regele Hussein al Iorda
niei, consacrate relațiilor bilaterale 
și situației din lumea arabă, au avut 
loc vineri la Assuan.

BEIRUT. — Guvernul libanez a 
avut consultări cu secretarul general 
al Ligii Arabe. Mahmud Riad, și ță
rile arabe interesate în reînnoirea pe 
o perioadă de șase luni a mandatului 
forțelor arabe de descurajare, infor
mează agenția M.E.N., citind surse 
din Beirut. Țările arabe, se află din 
aceeași sursă, au aprobat apriori 
această propunere, care va fi supusă 
aprobării miniștrilor de externe ai 
acestor țări în cursul reuniunii lor 
de simbătă de Ia Cairo. Cererea de 
reînnoire a mandatului forțelor arabe 
de descurajare, precizează agenția 
M.E.N., a fost prezentată de Liban 
pentru a avea timpul necesar refa
cerii armatei sale și consolidării sta
bilității in această țară.

La Beirut a avut loc o reuniune 
a Comitetului cvadripartit — format 
din Egipt, Arabia Saudită, Kuweit și

Presse informează, 
radio oficial din 

sosit în Liban un 
P.

CAIRO. — O delegație palestineană 
din care face parte. între alții, Fa
rouk Kaddoumi, șeful Departamen
tului politic al O.E.P., a sosit la 
Cairo, venind de la Beirut, anunță 
agenția M.E.N. Farouk Kaddoumi va 
participa sîmbătă la reuniunea mi
niștrilor arabi ai afacerilor externe, 
care va examina stadiul dialogului 
euro-arab și perspectivele cooperării 
arabo-africane.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire de lucru, prietenească, în 
cadrul căreia au fost discutate posi
bilitățile de lărgire a colaborării și 
cooperării româno-sovietice în do
meniul producției și științei

A fost prezent Gheorghe 
ambasadorul țării noastre în

„Destinderea - singura 
cale pentru evitarea 

unei conflagrații*4

„Intre România și India s-a dezvoltat
- 1*

agricole. 
Badrus, 
U.R.S.S.

Protoco-SOFIA 14 (Agerpres). —
Iul de schimb de bunuri de larg con
sum între Ministerul Comerțului In
terior din România și Ministerul Co
merțului Interior din Bulgaria a 
fost semnat la Sofia. Documentul 
prevede o creștere a volumului de 
schimburi de 40 la sută față de pre
vederile anului 1976, concomitent cu 
diversificarea și lărgirea gamei sor
timentale.

I REUNIUNI O.P.E.C.

Un interviu al președintelui 
Franței

o tradiție ieneita 
de prietenie și colaborare"

• • V

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, în prezent s-a ajuns la un 
consens in legătură cu propunerea 
Franței privind convocarea unei noi 
reuniuni economice la nivel înalt a 
principalelor țări capitaliste (Statele 
Unite. Japonia, R.F. Germania, Fran
ța, Marea Britanie, Italia și Canada), 
în convorbirile telefonice pe care pre
ședintele ales al S.U.A., Jimmy Car
ter. le-a avut joi cU șefii de 
stat sau de guvern ai Franței. An
gliei. R.F.G. și Japoniei, s-a făcut — 
după cum se precizează din surse 
occidentale - 
asupra datei 
economice.

Obiectivul 
urma să fie 
lumii capitaliste. Dar dincolo de pre
cizarea acestui obiectiv in termeni 
atit de generali și de vagi, se cunosc 
prea puține lucruri asupra modalită
ților concrete de „relansare" pe care 
le au in vedere inițiatorii reuniunii. 
Dacă la Rambouillet, in noiembrie 
1975. au fost dezbătute. în principal, 
implicațiile crizei monetare, iar in 
Porto Rico, în iunie 1976. îndeosebi 
problemele inflației și șomajului, la 
această a treia intilnire la nivel înalt, 
toate aceste probleme continuă să 
fie actuale și încă intr-un mod mai 
acut. iar altele noi au devenit pre- 
ocupante. „Evenimentele — scrie 
in acest sens «Le Figaro- — n-au 
confirmat previziunile ultimei reuni
uni clin Porto Rico : inflația a fost 
mult mai tenace, iar relansarea eco
nomică — mult mai sporadică și mai 
lentă decit se sconta. Iată consideren
tele* determinante ale inițiativei fran
ceze" — conchide ziarul citat.

Intr-adevăr. lumea capitalistă este 
îngrijorată de faptul că spectrul de
clinului economic persistă. „Țările 
vest-europene, scrie comentatorul a- 
genției «France Presse-, au început 
anul 1977 cu perspectiva unei noi 
crize economice". Se apreciază că 
doar în R. F. Germania situația ar 
permite ca numărul optimiștilor să 
întreacă pe cel al pesimiștilor. în 
Statele Unite — unde s-a anunțat 
intenția de a imprima economiei „un 
al doilea suflu", printr-o „injecție" 
de 30 miliarde de dolari — opiniile 
specialiștilor sint împărțite în ce pri
vește efectele pozitive pe care le-ar

precizează din
- un schimb de păreri 
și locului noii reuniuni

declarat al reuniunii ar 
„relansarea economiei“

putea atrage soluția preconizată. „Per
spectivele nu sint mai clare nici 
pentru economia niponă" — conside
ră ziarul „Japan Times".

De altfel, după previziunile specia
liștilor Organizației pentru Colabo
rare și Dezvoltare Economică 
(O.C.D.E.). ritmul de creștere econo
mică va fi în 1977 mai lent decît in 
anul precedent, ceea ce va agrava 
și mai mult problema șomajului. Se 
prevede ca numărul celor fără de lu
cru să-l depășească chiar pe acela

Declarația ministrului indian al afacerilor externe înainte de 
plecarea sa

PARIS. — Președintele Franței, Va- 
Iery Giscard d’Estaing, a acordat un 
interviu televiziunii franceze, în care 
a abordat aspecte ale relațiilor fran- 
co-sovietice. El a arătat că coope
rarea economică dintre cele ■ două 
țări se desfășoară în condiții foarte 
bune. între cele două țări — a spus 
Giscard d’Estaing — continuă, de a- 
semenea, cooperarea politică.

După opinia șefului statului fran
cez, destinderea este singura cale 
practică pentru evitarea unei confla
grații termonucleare. Relevînd că, în 
această direcție, acordurile de la Hel
sinki au avut rezultate pozitive, Gis
card d’Estaing a precizat că rămîne 
încă mult de făcut în domeniul des
tinderii. „Iată de ce, a conchis el. 
viitoarea reuniune de la Belgrad a 
țărilor semnatare ale Actului final de 
la Helsinki, inspiră Franței o anu
mită importanță".

la București

DELHI 14 (Agerpres). După cum 
s-a anunțat, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii India, Y. B. Cha
van, urmează să efectueze o vizită 
oficială în România.

La plecarea din New Delhi, mi
nistrul indian a făcut o declarație 
presei, în care a subliniat că așteap
tă cu multă plăcere vizita sa în Re
publica Socialistă România, ca răs
puns la invitația transmisă de omo
logul său român. în continuare, mi
nistrul Y. B. Chavan a spus : „Voi 
vizita România pentru prima dată și 
aștept cu multă nerăbdare această 
vizită. O tradiție fericită de priete
nie și colaborare s-a dezvoltat între 
România și India. în ultimii ani, 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări au cunoscut o creștere sub
stanțială. Economiile naționale ale 
României și Indiei au făcut progrese 
semnificative care au deschis noi po
sibilități pentru diversificarea și in
tensificarea în continuare a raportu
rilor noastre bilaterale pe plan eco
nomic, științific și comercial. Sînt 
bucuros să afirm că cele două țări

sînt hotărîte să mențină ritmul co
operării lor pe plan economic și în 
alte domenii și să identifice noi căi 
și metode de colaborare pentru a a- 
tinge acest scop".

„între cele două țări ale noastre — 
a continuat ministrul de externe in
dian — au avut loc numeroase vizi
te la nivel înalt. Primul nostru mi
nistru a vizitat România în anul 
1967, iar președintele Nicolae 
Ceaușescu al României a vizitat In
dia în anul 1969. Primul ministru al 
guvernului român a fost în India in 
luna mai a anului trecut. Președin
tele Camerei deputaților și președin
tele Partidului Congresul Național 
Indian, precum și alți demnitari in
dieni, au fost primiți de curînd în 
România cu căldură și ospitalitate 
tradițională".

în încheiere, Y. B. Chavan și-a ex
primat convingerea că întilnirile șl 
convorbirile pe care Ie va avea in 
România vor contribui la consolida
rea în continuare a înțelegerii și co
operării între cele două țări.

pentru a reexamina problema 
petrolului

omologul său din Emiratele Arabe 
Unite, Maneh Saeed Oteiba, cele 
două țări au hotărît să-și coordoneze 
politica lor în domeniul preturilor la 
țiței și să prevină posibilitățile ca 
societățile străine să nu respecte in
dicele preturilor stabilite 
stat, a precizat postul 
Qatar.

Intr-o scurtă declarație, 
arătat că țara sa și Emiratele Ara
be Unite sint întru totul de acord 
să interzică companiilor străine să 
majoreze prețurile la țiței cu mai 
mult de 5 
celor două 
conferință 
După cum

.Saudită și Emiratele Arabe Unite sînt 
cele două state membre ale O.P.E.C. 
care la ultima reuniune a organiza
ției. din luna decembrie, au hotărît 
să limiteze majorarea prețului țițeiu
lui la 5 la sută (celelalte 11 state 
membre au decis o majorare de 10 la 
sută). Ministrul petrolului al Emira
telor Arabe Unite a afirmat că Ara
bia Saudită și țara sa examinează 
un plan vizînd creșterea producției 
de petrol.

prețului
Ministrul irakian al planificării.

Adnan Al-Hamadani, a cerut convo- 
’ carea unei noi reuniuni a țârilor 
■ membre ale O.P.E.C.. pentru reexa

minarea Problemei prețului petrolu
lui — informează agenția Associated 
Press, reluind știrile apărute in 
ziarele de joi din Kuweit.

Referindu-se la această cerere, 
ziarul kuweitian „Al Siassa" scrie 
că toate țările O.P.E.C. sînt de acord 
cu organizarea unei reuniuni extra
ordinare a comisiei economice, creată 
de consiliul ministerial al acestei 
organizații. în cursul lunii ianuarie..

Pe de altă parte, in cursul convor
birilor dintre ministrul saudit al pe
trolului, Ahmed Zaki Yamani, și

de către 
de radio

Yamani a

la sută, conform hotărîrii 
state adoptate la ultima 

O.P.E.C. de la 
s-a mai anunțat,

Doha.
Arabia

SPANIA

Situația deținuților politici
MADRID. — Purtătorul de cuvînt 

al Ministerului Justiției al Spaniei a 
anunțat, vineri, că în închisorile spa
niole se mai află 171 de deținuți po
litici. El a precizat că 75 dintre 
aceștia execută diferite condamnări, 
iar 96 urmează să fie judecați. Pur
tătorul de cuvînt a adăugat că un 
număr de 329 deținuți politici au fost 
eliberați în baza amnistiei din iulie 
1976.

Agenția Associated Press mențio
nează însă că. potrivit unor surse 
politice spaniole, numărul deținuți- 
lor politici s-ar ridica pînă la 250. 
Aceeași agenție informează despre 
intensificarea valului de demonstra
ții și greve la scara întregii 
pentru amnistierea generală a 
nuților politici.

★
Guvernul spaniol a procedat 

serie de schimbări în cadrul forțelor 
armate, schimbări pe care agenția 
Reuter le califică ca avîhd drept scop 
întărirea controlului organelor de 
decizie politică asupra forțelor ar
mate și diminuarea rolului politic al 
acestora din urmă. A fost creat, tot
odată, postul de șef al marelui stat 
major al armatei, cu atribuții simi
lare celor existente în armatele altor 
țări vest-europene.

SEUL

țări, 
deți-

la o

SEUL. — în Coreea de Sud. regimul 
dictatorial al lui Pak Cijan Hi con
tinuă să întimpine o puternică opo
ziție din partea populației. în ciuda 
măsurilor represive la care recurge 
acest regim și a interzicerii oricărei 
activități politice contrare liniei ela
borate de autoritățile de la Seul, re
prezentanții forțelor de opoziție cer 
insistent libertăți democratice. Ast
fel, vorbind vineri, la Seul, la o con
ferință de presă, Yang II Dong, pre
ședintele Partidului Democrat al 
Unificării, de opoziție, a cerut abro
garea stării excepționale instituite în 
tară, eliberarea tuturor deținuților 
politici și organizarea unor alegeri 
democratice in organul legislativ.

Este semnificativă în această privință 
zarva produsă de măsurile restrictive 
la import luate recent de Anglia și 
Italia. Automobilele, oțelul, construc
țiile navale sau produsele textile 
constituie obiectul unor aprige con
fruntări interoccidentale. Numeroase 
negocieri comerciale au debutat in 
1976 și vor continua in 1977. Dar, 
deocamdată, tratativele dintre Piața 
comună și Japonia se află in impas, 
la fel și dialogul americano—vest-eu- 
ropean.

INCERTITUDINILE
PERSISTĂ

în perspectiva unei noi reuniuni occidentale la nivel înalt
din octombrie 1975, cînd s-a înregis
trat nivelul-record al perioadei 
postbelice : 15.7 milioane de șomeri. 
Potrivit experților O.C.D.E., recesi
unea economică și corolarul ei pe 
plan social — șomajul — vor afecta 
mai puternic țările vest-europene și, 
în special. Marea Britanie și Italia. 
Pentru Statele Unite. Japonia și R.F. 
Germania se .întrevede o înviorare a 
activității economice in cea de-a 
doua jumătate a anului. înviorare 
care nu va fi insă suficientă pentru 
a ameliora substanțial situația de pe 
piața mUncii.

Comerțul exterior. în care se re
flectă ca intr-o oglindă dificultățile 
economice intimpinate de țările 
occidentale, este un alt motiv de 
preocupare în 1977. Recent, au fost 
publicate date din care rezultă că 
deficitul țărilor vest-europene în co
merțul cu Statele Unite și Japonia ia 
proporții îngrijorătoare. Aproape 
toate țările capitaliste s-au retras in 
spatele unor puternice redute pro- 
tecționiste care, pînă la urmă, ac
centuează contradicțiile dintre ele.

Situația economiei mondiale este 
afectată în mod deosebit de proble
mele subdezvoltării, de persistența 
și accentuarea decalajului dintre ță
rile dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. La nici una dintre pro
blemele grave care decurg de aici — 
în special cele referitoare la stabili
rea unui raport just între prețurile 
materiilor prime și cele ale produse
lor industriale — nu s-au înregistrat 
in cursul anului trecut progrese în 
ce privește soluționarea : așa-numi- 
tul dialog Nord-Sud de la Paris a 
ajuns în impas datorită pozițiilor 
țărilor industriale participante.

O problemă dintre cele mai difi
cile pentru majoritatea țărilor capi
taliste va fi și in 1977 dezechilibrul 
balanțelor de plăți externe. Urcarea, 
de la 1 ianuarie, a prețului la petrol 
va incărca și mai mult nota de plată 
a țărilor consumatoare, în special a 
celor vest-europene și Japoniei, iar 
dezechilibrul crescînd al conturilor 
lor externe este de natură să dimi
nueze șansele de reușită a progra
melor de relansare economică. în

Muncitorii imigranți - 
primii afectați 

de criza economică
PARIS. — Muncitorii imigranți 

sînt primii concediați în caz de creș
tere a șomajului — se arată într-un 
raport al Comisiei pentru finanțe a 
Adunării Naționale a Franței, bazat 
pe concluziile unei anchete între
prinse în acest sens. Cercetările au 
indicat că, din multe puncte de ve
dere, cum ar fi productivitatea sau 
gradul de absenteism, între munci
torii francezi și cei imigranți nu 
este nici o diferență, dar, cu toate 
acestea, străinii sînt primii care își 
pierd locurile de muncă. Răspun- 
zind celor care apreciază că politica 
deplinei utilizări a forței de muncă 
implică expulzarea mîinii de lucru 
imigrante, autorii anchetei arată că 
fenomenul de criză și repercusiunile 
acestuia afectează din plin pe mun
citorii străini.

Deschiderea „Forumului mondial
al forfelor păcii"

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova s-a deschis vineri „Foru
mul mondial al forțelor păcii", la 
care iau parte reprezentanți a nu
meroase organizații naționale ale 
mișcării pentru pace, ai altor orga
nizații obștești, precum și ai unor 
partide politice și organizații inter
naționale.

Din tara noastră, la lucrări parti
cipă o delegație condusă de acad. 
Radu Voinea, președintele Comisiei

pentru învățămînt. știință și cultură 
a Marii Adunări Naționale, membru 
al Biroului Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii.

în prima ședință plenară s-a dat 
citire mesajelor adresate forumului 
de L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și de Kurt Wald
heim, secretarul general al O.N.U.

în aceeași zi au început dezbate
rile în cele 13 grupe de lucru ale 
forumului.

agențiile de presă transmit
Acordul de colaborare 

culturală și științifică dintre 
România și Etiopia 3 fost sem- 
nat la Addis Abeba. Acordul oferă 
largi posibilități de cooperare și 
schimburi în domeniile culturii, știin
ței, învățămîntului, ocrotirii 
ții, informației și sportului, 
vizite reciproce de specialiști 
te domenii, organizarea de 
artistice, de expoziții, întîlniri spor
tive.

sănătă- 
prevede 
in aces- 

turn.ee

Primire. Todor Jivkov, prlm- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, l-a primit pe Raul Castro, 
al doilea secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, vicepreședinte al Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, aflat în 
vizită de prietenie în Bulgaria.

ticiparea unor oameni de știință și a 
altor reprezentanți din 18 țări me
diteraneene, la care vor fi discutate 
măsuri pentru protejarea și utiliza
rea mai rațională a Mării Meditera- 
ne, informează agenția Taniug.

Piața comună erau înregistrat! ofi
cial 5,25 milioane șomeri, adică cu 
3,5 la sută mai mult decît în octom
brie 1975. Dintre aceștia, 1,5 milioane 
sînt tineri sub 25 de ani, iar 2,17 mi
lioane sînt femei.

Creșterea schimburilor 
comerciale dintre R.D.G. și 
FranțG. *"a ®er**n s'au încheiat lu
crările celei de-a doua sesiuni a co
misiei mixte de colaborare economi
că, industrială și tehnico-științifică 
dintre R. D. Germană și Franța. A 
fost adoptat programul de colaborare 
pe anii 1977—1978, care stipulează o 
sporire a cooperării în industria 
construcțiilor de mașini, in electro
tehnică și electronică. Schimburile 
comerciale dintre R.D.G. și Franța 
au crescut în ultimii doi ani de a- 
proape două ori.

La o conferință de presă 
desfășurată la Washington au par
ticipat reprezehtanți a peste 30 de 
organizații politice, sindicale, ob
ștești și studențești, ai unor grupări 
și asociații științifice și religioase, 
precum și membri ai Congresului 
S.U.A. Vorbitorii s-au pronunțat îm
potriva producției bombardierului 
„B-l", apreciind că construirea aces
tuia duce la intensificarea cursei 
înarmărilor la scară internațională 
și, totodată, afectează negativ econo
mia americană.

plus, perspectiva sporirii deficitului 
balanțelor de plăți poate antrena 
încă de pe acum noi „furtuni" mo
netare, ale căror principale victime 
sint monedele slabe — îndeosebi lira 
engleză și cea italiană. Dezordinea 
de pe piețele valutare este apreciată 
de specialiștii O.C.D.E. drept „răul 
cel mai mare", deoarece ea alimen
tează continuu inflația și împiedică, 
astfel, ieșirea din criză.

în realitate, cauzele nereușitelor de 
pînă acum sint mult mai profunde. 
Este vorba, între altele, de faptul că 
„tratamentul clasic", aplicat de țările 
occidentale la intervale de timp tot 
mai scurte — fie pentru a relansa 
activitatea economică, fie pentru a 
stăvili inflația — s-a dovedit inefi
cient. Mecanismele economice și fi
nanciare, aproape complet blocate, 
nu mai răspund comenzilor. „Eroa
rea planurilor de luptă împotriva in
flației, relevă ziarul «Internațional 
Herald Tribune», constă în aceea că 
ele nu au utilizat decît armele clasi
ce: restricții la credite, austeritate 
bugetară". Intr-adevăr, dacă primul 
grup de măsuri vizează descurajarea 
investițiilor particulare, iar cel de-al 
doilea are în vedere reducerea inves
tițiilor publice, nici unul dintre aces
tea nu atacă cauze mai profunde ale 
inflației. „Stăvilirea inflației, scrie 
in acest sens revista «L’Express», 
nu se va face fără sacrificii. Un gu
vern care se dovedește incapabil sâ-i 
asocieze pe cei avuți la efortul co
mun va fi incapabil să oprească și 
declinul economic. Aceasta. pentru 
că justiția fiscală (și nu numai fis
cală — n.r.) nu este numai un 
imperativ social și politic. Ea este 
o necesitate".

Datorită acumulării atitor factori 
de incertitudine și îngrijorare, in ță
rile capitaliste se înmulțesc avertis
mentele de tot felul privind posibili
tatea declanșării in 1977 a unei crize 
mai grave decit cea din anul prece
dent. Pentru a preintimpina o astfel 
de eventualitate, reprezentanții prin
cipalelor țări industriale din lumea 
capitalistă se vor întilni din nou la 
cel mai înalt nivel. întrebarea este 
însă cu ce șanse ?

Gh. CERCELESCU

Organizația Unității Afri
cans (O.U.A.) a aprobat hotărîrea 
Organizației Unității Sindicatelor A- 
fricane (O.U.S.A.) de a proclama 
săptămîna de la 17 la 23 ianuarie 
„Săptămîna de solidaritate cu po
poarele oprimate din Africa de sud".

Franța a p*erdut *n anuI 1976 
12 miliarde franci din rezervele sale, 
îndeosebi din cauza acțiunilor spe
culative — arată A.F.P. La 31 de
cembrie 1976. arată agenția, rezervele 
Franței atingeau 91,5 miliarde de 
franci, comparativ cu 101 miliarde cit 
erau la începutul anului. Această 
pierdere de 9.5 miliarde franci este 
însă în realitate mai mare dacă se 
ține seama de deprecierea medie a 
francului 
de 10 la 
american 
dentale.

în 1976, care a atins o rată 
sută, în raport cu dolarul 
și celelalte monede occi-

Val de arestări în R.S.A.
Poliția sud-africană a arestat in ul
timele 4 zile, in virtutea legilor pri
vind circulația internă, 176 de persoa
ne de culoare, în regiunea orașului 
Capetown.

Reuniune.Intre 31 ianuarle ?*
4 februarie, in localitatea iugoslavă 
Split va avea loc o reuniune cu par-

Costul vieții a crescut în 
Italia cu 21,8 la sută în cursul anu
lui 1976, a anunțat Institutul italian 
de statistică.

Un acord do colaborare 
tehnico-științifică 3 fost sem- 
nat, la Havana, de Ministerul cuba
nez al Agriculturii și Institutul na
țional pentru cercetări agronomice 
din Franța — anunță agenția Prensa 
Latina. Documentul prevede colabo
rarea în domeniile plantelor citrice, 
horticulturii și zootehniei.

Continulndu-și turneul in Ma
roc, formația, ansamblului „Cio- 
cirlia" a prezentat spectacole in 
orașele Marrakech, Casablanca, 
Meknes, Tanger și din nou la 
Rabat. Peste tot, solii cîntecului 
și dansului românesc au fost 
aplaudați cu căldură atit de un 
numeros public marocan, cit și 
de cei peste 600 specialiști ro
mâni care se află in Maroc. Co- 
tidianele „Le Matin", „Maroc 
Soir" și „L’Opinion" publică 
cronici elogioase despre specta
colele ansamblului „Ciocirlia", 
subliniind frumusețea folcloru
lui românesc și virtuozitatea ar
tiștilor noștri.

Vizită. Ministrul afacerilor ex
terne al Portugaliei, Jose Medeiros 
Ferreira, a început o vizită oficială 
de două zile în Elveția.

La ce! de-al H-lea festi
va! african 31 3rtei ?i culturil 
care se va desfășura, începînd de 
simbătă, la Lagos și-au anunțat par
ticiparea 47 de țări. Primul festival 
de acest gen s-a desfășurat la Da
kar în 1966.

Parlamentul vest-euro- 
peOn, reunit *n sesiune la Luxem
burg, a examinat joi problema șo
majului în Piața comună. Majoritatea 
parlamentarilor care au luat cuvîn- 
tul și-au exprimat îngrijorarea asu
pra proporțiilor șomajului, în special 
în rindul tinerilor și al femeilor. Po
trivit ultimelor 
cității la sediul 
Bruxelles, în

AîSStar®. Unul din Presupui* 
șefi ai organizației clandestine gre- 
co-cipriote de extremă dreaptă 
„Eoka-B“, Lefteri Papadopolos, a fost 
arestat de către poliția cipriotă, s-a 
anunțat la Nicosia.

In Camera Comunelor a 
Marii Britanii a început dezba
terea planurilor pentru adoptarea u- 
nei legislații care să acorde o auto
nomie internă limitată Scoției și Ță
rii Galilor. Au fost programate 30 de 
zile pentru aceste dezbateri.

statistici date publi- 
Comisiei C.E.E. din 
octombrie 1976 în

Iarnă grea în emisfera nordică
O iarnă neobișnuit 

de grea s-a abătut a- 
supra unor regiuni ale 
Statelor Unite și asu
pra unei mari 
din Europa 
tală.

Peste 60 de 
și-au pierdut 
zona centrală a S.U.A., 
îndeosebi in accidente 
de circulație. Chicago 
cunoaște cea mai rece 
iarnă din ultimii 104 
ani. iar în alte zone 
din S.U.A. temperatu
ra a ajuns la minus 39 
de grade.

Viscole și geruri pu
ternice 
asupra

părți 
occiden-

oameni 
viata în

s-au abătut și 
unor regiuni

din Anglia, Italia. El
veția, Austria și R.F.G. 
în Italia, marile că
deri de zăpadă au ge
nerat avalanșe în Alpi, 
provocînd victime și 
izolind o serie de co
munități montane — 
iarna fiind considerată 
cea mai grea din ulti
mii 10 ani.

întreaga . Anglie a 
fost acoperită joi de 
zăpadă, care a provo
cat perturbări pe șo- 
•ele și căile ferate.

După cum transmite 
agenția A.D.N., din 
cauza abundentelor 
căderi de zăpadă și a

formării unor straturi 
de polei, in ultimele 
zile în zonele din su
dul R. D. Germane 
s-au produs numeroa
se accidente de circu
lație. soldate cu morțl 
și răniți. Astfel, numai 
în cursul unei zile — 
la 12 ianuarie — s-au 
produs 256 de acciden
te, în care și-au pier
dut viața șase persoa
ne și au fost rănite 
158, Au fost declanșa
te ample operațiuni 
de curățire a zăpezii 
de pe șosele și de 
înlăturare a gheții, în 
vederea facilitării tra
ficului.

0 reuniune restrînsă, 13 
nivel înalt, la care vor lua parte 
președinții Anwar Sadat (Egipt), 
Hafez Al Assad (Siria) și Gaafar 
Numeiri (Sudan), se va desfășura în 
curînd, a anunțat agenția M.E.N.

A. Eden a încetat din 
Viață. Vineri a Încetat din viață, 
în vîrstă de 79 de ani, Anthony 
Eden, fost prim-ministru englez al 
guvernului conservator între anii 
1955—1957 și ministru de externe în 
perioada celui de-al doilea război 
mondial în guvernul condus de 
Winston Churchill.

Indicele prețurilor a cres
cut în Argentina, ln 1976- cu 
38 la sută, relevă date oficiale pu
blicate la Buenos Aires. în perioada 
ianuarie-martie 1976, rata de creș
terea prețurilor a fost de 54 la sută.

Falimente. Potrivit datelor 
oficiale. în anul 1976 în Japonia au 
dat faliment 15 641 de întreprinderi, 
respectiv cu circa 3 000 mai multe 
decit în anul 1975. Numai în cursul 
lunii trecute, numărul falimentelor a 
fost de 1 685.

W •• >

Furtunâ pe coasta de est a S.U.A.: Inundații provocate de marea dezlân- 
țuitâ la Winthrop, statul Massachussets
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Ratificare. Argentina a deve
nit cel de-al 21-lea stat din Ame
rica Latină care a ratificat conven
ția de constituire a Sistemului eco
nomic latino-american — se anunță 
într-un comunicat dat publicității la 
Caracas, unde se află sediul S.E.L.A.

Negociatorul britanic ,n 
problema rhodesiană, 
și-a încheiat prima fază a 
sale în Africa australă.

Ivor Richard, 
misiunii

Costul vieții a sporit 
în Uruguay cu 40 13 
cursul anului trecut. Deosebit de mult 
s-au scumpit în această țară artico
lele de primă necesitate.

sută in

Fondatorul cinematecii 
franses® și una dintre per- 
sonalitățile proeminente ale cinema
tografiei mondiale. Henri Langlois, a 
încetat din viață la Paris în urma 
unei crize cardiace. Cinemateca fran
ceză, fondată în 1936, numără în pre
zent peste 50 de mii de filme, con
servate în cea mai mare parte prin 
grija lui Langlois.

departamentul export-import
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