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70 DE ANI DE LA MARILE RĂSCOALE ALE ȚĂRĂNIMII

„Aniversarea împlinirii a 70 de ani de la răscoalele țăranilor din 1907 trebuie să 
fie un prilej de a sublinia mai mult atît importanța acestei răscoale în luptele de clasă 
din România, cît și întregul șir de răscoale și lupte țărănești - începînd din Evul mediu 
pînă în 1944 - care au demonstrat că țărănimea a reprezentat în România o puternică 
forță socială, revoluționară, aflată întotdeauna de partea progresului. Această aniver
sare trebuie privită în contextul unei mai. bune clarificări atît a trecutului, cît și a pre
zentului și viitorului, înțelegerii necesității de a întări și mai puternic alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea, cu celelalte pături sociale, de a întări unitatea întregului 
nostru popor“

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NI CO LA EC EA U Ș ESCU

Ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice,
Nikolai S. Patolicev

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, sîmbătă di
mineața, în stațiunea Predeal, pe to
varășul Nikolai S. Patolicev, minis
trul comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice.

A participat tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

A fost de 
ambasadorul 
București.

Oaspetele
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și urări de sănătate din partea to
varășilor Leonid Ilici Brejnev, Ni
kolai Viktorovici Podgornii și Alek
sei Nikolaevici Kosîghin.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să fie transmise 
din partea sa un salut cordial și cele

față V. I. Drozdenko, 
Uniunii Sovietice la

a transmis tovarășului

I.mai bune urări tovarășilor L. 
Brejnev, N. V. Podgornii și A. N. 
Kosîghin.

în cursul întrevederii au fost 
abordate probleme referitoare la 
promovarea cooperării economice, a 
schimburilor de mărfuri dintre 
România și Uniunea Sovietică, com
ponentă importantă a dezvoltării re
lațiilor de prietenie frățească dintre 
țările și popoarele noastre, în fo
losul reciproc, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

în acest cadru s-a exprimat satis
facția față de evoluția ascendentă și 
rodnică a raporturilor de colaborare 
multilaterală dintre p.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
în spiritul hotărîrilor stabilite de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev, cu prilejul recentelor 
întîlniri și Convorbiri. A 
tiată dorința comună de

fost eviden- 
a se extin-

de și adinei conlucrarea economică 
româno-sovietică, de a se intensifica 
și diversifica legăturile comerciale, 
de a se căuta și pune în aplicare noi 
forme și modalități de cooperare, în 
concordantă cu potențialul actual și 
cu perspectivele de dezvoltare a e- 
conomiilor naționale ale celor două 
țări vecine și prietene.

A fost subliniată importanța pro
tocolului privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe 1977, semnat în 
ziua precedentă la București, care 
creează o bază solidă pentru lăr
girea, în continuare, a raporturilor 
economice bilaterale. contribuind, 
astfel, la accelerarea transpunerii în 
viață a înțelegerilor convenite între 
conducerile de partid și de stat ale 
celor două țări, la întărirea colabo
rării și prieteniei româno-sovietice.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ministrul finanțelor al Republicii Italia,
Filippo Maria Pandolfi

Tn pragul primăverii acestui an, 
poporul român aniversează un 
eveniment memorabil care a înscris 
o pagină eroică, glorioasă în istoria 
luptelor sociale din țara noastră — 
împlinirea a 70 de ani de la marile 
răscoale ale țăranilor din 1907. Po
trivit hotărîrii conducerii partidului, 
cinstirii acestei aniversări îi vor fi 
consacrate ample manifestări poli- 
tico-ideologice, științifice și cultural- 
educative — adunări populare în 
toate reședințele de județ, sesiuni 
științifice, simpozioane, manifestări 
cultural-artistice ; vor fi realizate 
filme artistice și documentare, vor 
fi elaborate lucrări literare și de 
artă, se vor edita antologii și volu
me de documente ; în localitățile 
care au dat mari jertfe în timpul 
răscoalei se vor ridica monumente.

în toate acestea își găsește expre
sie prețuirea partidului față de rolul 
istoric al țărănimii care, in decursul 
milenarei existențe a poporului 
nostru, a reprezentat vreme înde
lungată forța principală a progresu
lui economico-social, purtătoarea 
năzuințelor de libertate și neatirnare, 
a sentimentului de demnitate . națio
nală. Ducînd greul și dind jertfele 
cele mai mari în bătăliile pe care 
poporul român a trebuit să le facă 
pentru apărarea libertății și neatir- 
nării gliei strămoșești, împotriva 
tuturor cotropitorilor, țărănimea s-a

afirmat totodată ca o clasă socială 
revoluționară, ridieîndu-se în ne
numărate rinduri la lupta împotriva 
împilării feudale ; ea a jucat un rol 
important in desfășurarea revoluții
lor de la 1821 și 1848, precum și în 
făurirea Unirii și în războiul din 
1877 pentru cucerirea Independenței, 
în toate momentele decisive' pentru 
destinul României.

• :

Deși înecată In valuri de sînge, 
— mii de țărani au fost uciși cu 
tunurile sau de plutoânele de execu
ție — răscoala a avut profunde im
plicații social-politice și economice : 
ea a scos in evidență necesitatea im
perioasă a înlăturării relațiilor feu
dale din agricultura României, a re
zolvării problemei agrare în favoarea 
maselor largi țărănești, a dezvăluit

Clasele exploatatoare i-au hărăzit 
însă țărănimii doar o viață de robie 
și cruntă mizerie. La începutul 
colului al XX-Iea, exploatarea șl 
asuprirea moșierească, silniciile 
nedreptățile sociale ajunseseră 
extrem. Și a .fost de-ajuns o seîn- 
teie, țișnită în satul cu nume sem
nificativ Flămînzi, pentru ca flăcă
rile răscoalei să cuprindă, în primă
vara anului 1907, întreaga lume a 
satelor, din nordul Moldovei pînă în 
Mehedinți. Obida adunată vreme în
delungată în sufletele țăranilor s-a 
revărsat, precum lava clocotindă a 
vulcanilor, peste conacele boierești, 
prefăcîndu-le în scrum.

se-

Și 
la

pe larg marile energii revoluționare 
ale țărănimii, 
manifestată de mișcarea 
rească a vremii cu masele de râscu- 
lați prevestea zorii alianței munci- 
torești-țărănești.

Mai tîrziu, după anii de după pri
mul război mondial, sub presiunea 
valului revoluționar al luptelor mun
citorești ce a culminat cu greva ge
nerală din 1920 și sub spectrul ame
nințător al repetării răscoalei, al 
făuririi alianței clasei muncitoare cu 
țărănimfea, clasele dbrrfinante s-au 
văzut, silite să legifereze, în 1921, re
forma agrară ; ciuntită și inconsec
ventă, această reformă a lăsat însă

Solidarizarea activă 
muncito-

nesoluționat fondul problemei țără
nești.

Adevărata rezolvare a problemei 
agrare în România a devenit posibilă 
abia in perioada de după eliberarea 
tării, ca rezultat al luptei Partidu
lui Comunist Român. înfăptuirea re
formei agrare, în primăvara anului 
1945 și apoi cooperativizarea agricul
turii au dus la eliberarea pentru 
totdeauna a țărănimii de exploata
rea moșierilor și chiaburilor, la 
transformarea ei într-o clasă nouă, 
omogenă, deplin stăpină pe pămîntul 
pe care îl muncește și pe roadele 
muncii ei.

Despre prefacerile uriașe pe care 
le-a adus socialismul «în lumea sa
telor vorbesc cel mai elocvent viața 
nouă a țărănimii, nivelul incompa
rabil de trai de care beneficiază as
tăzi. Satele înseși au cunoscut schim
bări structurale. înnoite din temelii, 
beneficiind de o largă rețea de insti
tuții de învățămint și asistentă sani
tară. de așezăminte culturale, de u- 
nități comerciale și de prestări de 
servicii, de avantajele electrificării, 
acestea s-au angajat pe calea apro
pierii de standardul civilizației ur
bane.

Socialismul a dat țărănimii nu 
numai pămînhțl rhplt writ, ci și 
rhiiloacole adecvate pentru a-1 face

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, sîmbătă dimineața în 
stațiunea Predeal, pe Filippo Maria 
Pandolfi, ministrul finanțelor al Re
publicii Italia, care face o vizită de 
lucru în țara noastră.

La primire a luat parte Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor.

A fost, de asemenea, prezent Er
nesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut și urări de sănătate 
din partea primului ministru italian, 
Giulio Andreotti.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită

salut prie-premierului Andreotti un 
tenesc și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-italiene 
pe plan politic, economic, cultural 
și tehnico-științific, ceea ce cores
punde intereselor popoarelor român 
și italian, cauzei păcii și cooperării 
în Europa și în lume. S-a apreciat, 
totodată, că semnarea, in ziua pre
cedentă, la București, a Acordului 
de garantare reciprocă a investițiilor 
și Convenției pentru evitarea dublei 
impuneri • pe venit și avere intre . 
cele două țări contribuie la dezvol
tarea mai rapidă a schimburilor co
merciale și a relațiilor de colaborare , 
economică dintre România și Italia.

manifestată, de ambeleA fost _________
părți, dorința de a acționa în conti
nuare pentru dezvoltarea mai largă 
pe multiple planuri a cooperării 
dintre România și Italia, a priete
niei tradiționale dintre popoarele ro
mân și italian.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale situației economice și fi
nanciare pe plan mondial, subliniin- 
du-se necesitatea unei largi coope
rări între toate statele pentru solu
ționarea în interesul tuturor po
poarelor a problemelor complexa 

. care confruntă lumea contemporană, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

(Continuare în pag. a II-a)

CRONICA SĂPTĂMlNIM

în cea de-a doua săptămină a a- 
nului 1977, an hotăritor pentru în
făptuirea cu succes a cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, au con
tinuat să sosească din toate județele 
vești îmbucurătoare despre rezulta
tele obținute de oamenii muncii din 
industrie, agricultură, din diferitele 
domenii ale activității sociale. „O 
decadă rodnică pentru furnaliștl, o- 
țelari și laminatori" ; „Succese ale 
minerilor" ; „Terenuri erodate intro
duse în circuitul agricol", „Noi ma
teriale pentru industria de 
ții" ; „Noi laboratoare și 
școlare" ; „Ritm susținut la 
strucțiile social-culturale", 
lucrări edilitare" — iată 
săptămînii atestînd energia cu care 
toți cetățenii patriei au pornit la în
făptuirea bogatului program econo
mico-social al celui de-al doilea an 
•I cincinalului.

construc- 
ateliere 

con- 
„Ample 

vești ale

Recomandări utile 
tuturor colectivelor 

de muncă
politic care a reținuiEvenimentul

eu deosebire atenția întregului nos
tru popor in această săptămină l-a 
constituit vizita de lucru a tovară
șului îicolae Ceaușescu in mari uni
tăți iniustriale ale municipiului 
Arad, lesigur, aceste unități au pro
filuri Oferite. sarcini și obiective 
soecifice; cu toate acestea, ca un 
fir comij pentru ansamblul analize
lor și rcomandărilor formulate de 
secretaru general al partidului, se 
înscriu reocupările pentru reduce
rea costplor de fabricație, a con- 
sumurilormateriale. pentru crește
rea eficieiei economice, pentru in- 
troducereape scară largă a cuceri
rilor revoliei tehnico-științifice. în 
aceste coolpnate fundamentale s-a 
înscris diajuț tovarășului Nicolae

Ceaușescu purtat cu oameni ai mun
cii, cu specialiști, cu activiști 
partid și de stat, noile măsuri prac
tice stabilite pentru 
producției de vagoane în condițiile 
introducerii în fabricație a 20 de ti
puri noi, între care și a vagonului 
de metrou, concomitent cu diminua
rea consumului de metal ; necesita
tea asimilării unor produse noi, cu 
caracteristici tehnico-calitative su
perioare, atingerea unui grad de pro
ductivitate considerabil mai înalt, 
creșterea nivelului calitativ al pro
duselor, grăbirea intrării in • funcți
une a capacităților de producție pro
iectate și reducerea substanțială a 
consumurilor de materiale de con
strucție.

Este un înalt exemplu de preocu
pare exigentă, concretă pentru în
deplinirea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor stabilite de plenara C.C. 
al partidului din noiembrie 1976, de 
consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. Venind în sprijinul organiză
rii mai bune a muncii în întreprin
derile arădene. recomandările, ca și 
măsurile 
neral al 
odată, o 
minte și 
și acțiuni imediate în folosul colec
tivelor de muncă din toate unitățile 
economice, din întreaga tară.

Activitatea politică 
si cea economică — 9

strîns împletite
Așa cum este bine cunoscut, rolul 

hotăritor în îndeplinirea obiectivelor 
cincinalului revine organizațiilor de 
partid, conducătoare nemijlocite ale 
întregii activități economico-sociale. 
O puternică expresie a îndeplinirii 
acestui rol. a hotăririi comuniștilor

de
modernizarea

stabilite de secretarul ge- 
partidului reprezintă, tot- 
prețioasă sursă de învățâ- 
de inspirație pentru măsuri

PE PLATFORMA CHIMICĂ SĂVINEȘTI

„Relon V“ a început să producă
Acum, cînd se împlinesc două dece

nii de la implantarea primului pilon 
la temelia platformei chimice din 
Săvinești, aici, in această citadelă a 
industriei noastre chimice, a cincea 
generație a relonului- românesc a în
ceput să producă la termenul stabi
lit prin graficele de execuție. Este 
vorba de instalația „Relon V", unitate 
modernă și de mare capacitate, me
nită să producă o gamă largă de fire 
poliamidice, necesare industriei u- 
șoare.

Ritmul alert în care s-a muncit la 
înălțarea acestui important obiectiv 
economic se datorește, în primul rînd, 
colaborării strînse între beneficiar, 
proiectant și constructor. în al doilea 
rînd, trebuie reținut că marea majo
ritate a utilajelor chimice, de înaltă 
complexitate tehnică, instalate la 
„Relon V" au fost realizate într-un

timp record de către industria româ
nească, precum și în cadrul acțiunii 
de autodotare, ceea ce a permis ob
ținerea unor importante economii va
lutare. Pentru a ne da și mai bine 
seama de locul și rolul acestei noi și 
importante unități in cadrul econo- ' 
miei naționale, este suficient să amin
tim că ea asigură dublarea produc
ției de fire/poliamidice pe plat
forma Săvinești. Sau. mai bine zis, 
din firele ce se realizează la noua 
instalație se pot fabrica anual circa 
10 milioane pulovere, 20 milioane 
mp de pinză diversă, lungimea firu
lui care se derulează aici, în decurs 
de numai o oră, fiind de ajuns pen
tru a înconjura Pămîntul pe la ecua
tor de peste patru ori.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

„Tatăl meu a fost un om 
extraordinar. Bun meseriaș, 
sculer desăvîrșit. A lucrat, 
tot în secția asta, timp de 
34 de ani, ca șef al liniei 
de laminare. De la el am 
învățat meseria. A fost exi
gent cu mine. Șase luni am 
lucrat ca ungător, dar nu 
mi-a fost rușine. De fapt, 
meseria am prins-o încă de 
copil mic. din familie. A- 
casă la noi, cînd tăiam 
lemne — eu la un capăt al 
ferăstrăului, tata la celă
lalt — discutam despre la
minoare. Și cînd ne veneau 
în vizită musafiri tot des
pre laminoare discutam. 
Păi, cum altfel ? Tatăl lui 
tata, bunicul, lucrase și el 
la furnale, tot aici, la Hu
nedoara. Cred însă că lu
crul esențial pe care l-am 
învățat de la el a fost cum 
să mă comport cu oamenii. 
Tata a fost un om cinstit, 
un om de omenie, un ade
vărat comunist. Punea la 
inimă tot ce se intimpla, 
in rău sau in bine, în co
lectivul secției. A fost pen
tru el o mindrie personală 
cînd a defilat, țin minte, în 
’48, in mijlocul laminatori- 
lor. cu prima linie de mo- 
norai. Mă întrebați ce și-a 
dorit el să realizeze ? Păi, 
exact ce am făcut noi in 
anii ăștia prin moderniza
rea laminorului de 800. 
Cajele despărțite erau un 
vis al lui. Unde observa o 
strangulare nu se lăsa pînă 
nu-i găsea o soluție. Ghi
dajele cu role au fost tot o 
inițiativă a lui, mai veche. 
Era de-acum ieșit la pensie 
cînd am făcut noi despăr
țirea cajei. Tata a venit în 
secție să vadă cu ochii lui 
cum funcționează agrega
tul. îi părea bine. Și 
mie mi-a părut bine că-1 
vedeam pe el mulțumit".

Cel care îmi vorbește, un

bărbat matur, în salopetă 
de lucru, este Ion Dragotă, 
maistru și totodată secreta
rul comitetului de partid la 
laminorul de 800 din Com
binatul siderurgic din Hu-

Și asta fiindcă
Dragotă ar fi recurs 
mijloacele descripției lite
rare, ci fiindcă, în puține 
și sincere cuvinte, contura
se prin trăsături esențiale

La temperaturi
înalte

nedoara. Mi-a făcut acest 
elogiu al tatălui său, spon
tan, in cursul unei discu
ții, dar prin asta cu atît 
mai firesc și mai convingă
tor. Și astfel, figura acelui 
om vîrsțnic, veteran al la- 
minoareior, mi s-a impri
mat in minte cu acuitatea 
unui personaj de roman.

un portret moral, profesio
nal și politic, dovedind că 
meditase asupra lor, cău- 
tînd să și le însușească. 
Tatăl său, mi-am dat sea
ma, continua să trăiască în 
mintea și faptele lui. 
Mișcat de această consta
tare, i-am adresat, ca să 
mă aflu in ton cu felul său

de a vorbi, întrebarea t ,.$1 
acum ce-și dorește, la rîn- 
dul său, fiul — ajuns și 
el om de bază la lamino
rul de 800 ?

„Doresc să realizăm, la 
un nivel și mai înalt, tot 
ce s-a făcut bun mai Îna
inte. Modernizarea lamino
rului a fost și unul din vi
surile mele. Acum, că 
l-am realizat, este necesar 
să dăm producție de înaltă 
calitate. Iar calitatea este, 
de fapt, și o chestiune de 
conștiință. Utilajul repro
duce calitățile și defectele 
oamenilor care îl dirijează. 
Și ei trebuie să înțeleagă 
asta la măsura răspunderi
lor de azi, și mai ales a ce
lor de (miine. Din oțelul pe 
care-1 laminăm se fac pie
se pentru agregate foarte 
complexe și nu este același 
lucru dacă, din pricina unei 
defecțiuni, e scos din func
ție un strung obișnuit sau 
unul cu comandă-program. 
Iar asta înseamnă desigur 
calificare înaltă, ca oa
menii să cunoască în ce fel 
realizează calitatea, pe 
parcursul Întregului proces 
tehnologic. Dar ei trebuie 
să aibă simț de răspundere, 
adică să semnaleze even
tualele defecțiuni, pentru a 
putea fi remediate. Dispu
nem de aparate moderne 
de verificare, dar și acestea 
își au limitele lor. Și. chiar 
dacă ele depistează defec
țiunea — e prea tîrziu, la
minatul trebuie trimis re
but. Asta înseamnă că pen
tru a elimina defectele de 
calitate în producție, tre
buie să eliminăm mai întîî 
defectele omenești ca : ne
priceperea, neglijența, ne- 
îndemînarea.

Vasile N1COROVICI
(Continuare în pag. a IV-a)

BACAU :

Cabinete 
de documentare 

juridică
în județul Bacău se desfă

șoară o largă acțiune de pro
pagandă juridică vizînd educa
rea cetățenilor, îndeosebi a ti
neretului, în spiritul cunoaș
terii și respectării legilor. In 
acest scop este folosită o va
riată gamă de forme și metode : 
dezbateri publice, simpozioane, 
intilniri cu -tinerii, mese rotun
de — manifestări la care au 
participat în ultima vreme pes
te 250 000 de cetățeni. O con- 

■ tribuție deosebită o aduc în a- 
ceastă privință cabinetele de 
documentare juridică organizate 
în municipiile Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Bacău și în alte loca
lități județ. (Gheorghe
Baltă).

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ SPORITĂ PRIN RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC

Șl CALITATIV AL PRODUCȚIEI, PRIN REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE

Cum răspunde industria energiei electrice
exigențelor economice ale acestui an?

(Continuare in pag. a V-a)

Aspect de la întreprinderea mecanicâ din Timișoara Foto : S. Cristian

— Care este aportul industriei 
energiei electrice la creșterea 
producției industriale o țării in 
anul 1977 ?

— înfăptuirea politicii de dezvolta
re multilaterală și în rițm intensiv 
a economiei naționale impune, ca o 
cerință obiectivă, creșterea susținută 
a bazei energetice și a producției dc 
energie electrică. Față de anul 1976. 
producția de energie electrică se pre
vede să crească in 1977 cu aproape 
5 miliarde kilowați-oră. ceea ce re
prezintă producția totală de energie 
electrică a României anului 1956. Se 
va ajunge, astfel, 1a o producție de 
63.1 miliarde kilowați-oră. Creșterea 
producției de energie electrică în 

doilea an al cincinalului va 
preluată integral de centra- 

electrice pe bază de lignit 
și de centralele hidroelectrice. Este 
planificată, de asemenea, o sporire a 
cantității de căldură produsă in re
gim de 
lectrice 
lectrice 
calorii. _
electrice Ia dezvoltarea economiei na
ționale poate fi conturat clar prin 
aceea că fiecare kilowatt-oră de e- 
nergie electrică produs in 1977 asi
gură o creștere a producției indus
triile globale de aproape 12 lei și a 
venitului național cu peste 7 lei. Față 
de realizările din anul trecut indica
torul de cheltuieli la 1 000 lei produc
ție planificată pe anul 1977 prezintă 
în prețuri comparabile reduceri care 
vor permite ca beneficiile pe ansam-

blul ministerului să crească cu circa 
13 la sută.

— Conducerea partidului a sub
liniat că Ministerului Energiei 
Electrice ii revin, prin lege, sar
cini deosebite in legătură cu 
gospodărirea judicioasă și eco
nomisirea energiei electrice. Ce 
măsuri mai importante veți .în
treprinde în anul in curs in a- 
ceastă direcție 1

— Necesarul de energie electrică al

Tn ceea ce privește primul aspect, 
problemele cuprind o gamă largă de 
elemente incepind de la tratarea teo
retică, tehnică, tehnologică, pînă la 
măsuri organizatorice, de instruire, 
control și întărire a disciplinei în în
deplinirea sarcinilor care revin fie
cărui lucrător. Pentru îmbunătățirea 
procesului de producție din centrale 
avem în vedere : reducerea în conti
nuare a numărului de opriri ale agre
gatelor din cauza avariilor, extinde-

C.T.E. Brăila, C.E.T. București Sud, 
C.T.E. Deva ș.a. Comparind însă rezul
tatele noastre privind consumurile 
specifice de combustibil cu cele mai 
bune niveluri atinse pe plan mon
dial, constătăm că aceste consumuri 
pot fi, în continuare, reduse. în a- 
ceastă direcție, planul pe 1977 preve
de reducerea consumului specific de 
combustibil cu peste 5 grame com
bustibil convențional pe kWh net, 
ceea ce reprezintă 210 mii tone com
bustibil convențional sau echivalent 
în

Convorbire cu ing. Nicolae MĂNESCU, 
ministrul energiei electrice

termoficare în centralele e- 
ale Ministerului Energiei E- 
cu circa 3,5 milioane Giga- 
Aportul industriei energiei

economiei naționale crește de la un 
an la altul și, ca urmare, corelarea 
acestuia cu posibilitățile energe
tice ale țării ne obligă ia o gos
podărire cit mai judicioasă a 
acestei importante resurse. Ministerul 
Energiei Electrice are răspunderi și 
sarcini deosebite în acest domeniu. 
Au fost întreprinse acțiuni la nivelul 
fiecărui Ioc de muncă, care vizează 
folosirea rațională a energiei. Tot
odată, se are în vedere : crește
rea în continuare a randamentului 
global al instalațiilor de producere, 
transport și distribuție a energiei e- 
lectrice ; urmărirea la toți consu
matorii a modului de gospodărire in 
scopul încadrării în repartițiile de e- 
nergie electrică și termică primite 
prin plan.

rea și îmbunătățirea tehnologiei de 
producere combinată a energiei elec
trice și termice, prin transformarea 
unor turbine de 50 MW de conden- 
sație în turbine de termoficare, și 
alte măsuri.

— Sint corespunzătoare nive
lurile consumurilor specifice 
prevăzute in acest an pentru 
producerea energiei electrice și 
termice ? La ce cote se situează 
ele față de cele atinse in țările 
cu o bază energetică dezvoltată ?

— De la an la an, în unitățile de 
energie electrică și termică s-a înre
gistrat o diminuare a consumurilor 
specifice de combustibil. Din acest 
punct de vedere aș sublinia realiză
rile deosebite pe care le-au obținut 
colectivele unor unități, cum gint:

păcură 177 mii tone.
— La Consfătuirea de lucru de 

la C.C. al P.C.R. consacrată ac
tivității din dqmeniul cercetării 
științifice și proiectării tehnolo
gice din septembrie 1976, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a trasat 
Ministerului Energiei Electrice 
sarcina să analizeze consumul 
tehnologic din transportul și 
distribuția energiei electrice și 
să stabilească măsurile ne
cesare pentru reducerea acestuia 
la valori comparabile cu reali
zările din țările avansate. Ce 
acțiuni concrete veți întreprinde 
in acest sens ?

— Consumul tehnologic poate șl 
trebuie să fie redus, în continuare. 
Cu această convingere vom acționa 
stăruitor pentru transpunerea în 
practică a sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului. Așa, de pildă. în 
anul 1977 sarcina de reducere a con-
(Continuare in pag. a II-a)
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Dll DE SEAMA SI ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Măsurile administrative 
nu pot înlocui munca 

politico-educativă.,.

In dezbaterea 
comuniștilor-problemele 

sporirii recoltei
Colectivul celor 200 de angajați, 

In. majoritatea covîrșitoare femei, 
din cadrul atelierului 1, schimbul B 
de la întreprinderea de confecții 
„Mondiala" Satu Mare este singurul 
din această mare unitate care a în
cheiat anul de producție 1976 cu un 
bilanț negativ, mai precis cu planul 
realizat doar în proporție de 91 la 
sută. Dacă întreprinderea a putut 
raporta, totuși, depășirea planului la 
producția globală și producția marfă 
aceasta s-a datorat rezultatelor ob
ținute de celelalte ateliere și secții, 
care au acoperit și nerealizările 
schimbului B din atelierul nr. 1. Așa 
cum era și firesc, această situație a 
constituit principalul obiect al dezba
terilor care au avut loc cu ocazia 
adunării pentru dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază nr. 2, 
desfășurată zilele 
acestea. Ne refe
rim numai la 
dezbateri, întrucît 
darea de seamă 
superficial pregă
tită, neanalitică 
și lipsită de spi
ritul autocritic pe 
care trebuia să-l manifeste biroul 
organizației de bază — nu a 
reușit să înfățișeze în profunzime 
cauzele care au determinat nereali- 
zările din anul trecut și, în conse
cință, nici să indice cu claritate co
muniștilor din organizație modul în 
care trebuie să acționeze pentru 
îmbunătățirea radicală a situației în 
perioada care urmează.

Deși nu constituie o scuză nici 
pentru birou, nici- pentru tovarășii 
din comitetul de partid pe întreprin
dere, care trebuiau să verifice cu 
mai multă atenție, din timp, pregă
tirea documentelor adunării organi
zației nr. 2, reprezintă un fapt po
zitiv responsabilitatea cu care parti- 
cipanții la discuții au abordat această 
problemă esențială. Astfel, ei au 
arătat că principala cauză a nerea- 
lizării în întregime a sarcinilor de 
plan o constituie* 1 indisciplina în 
producție sub multiple aspecte.

execuție a pieselor și s-au eliminat 
întoarcerile pe flux. Aș mai men
ționa că introducerea containerizării 
transportului intern pe role a înlo
cuit transportul manual și am cîști- 
gat, astfel, un spor de 50 la sută la 
creșterea randamentului muncii.

De asemenea, in întreprindere se 
aplică un program cuprinzător de 
pregătire și perfecționare a forței de 
muncă. Economista Elvira Petrichi, 
de la serviciul personal-invățămînt- 
retribuire, a făcut in acest sens ur
mătoarele precizări :

— Pentru anul 1977 avem la cursul 
de calificare, la meseria de sculptori 
— forță de muncă necesară la 
secția de mobilă stil, secția nouă — 
37 muncitori. O clasă de lucrători 
sint pregătiți prin ucenicia la 
locul de muncă, iar alți 50 de an
gajați vor deveni muncitori calificați 
prin cursurile de calificare de gradul
I. Alte forme de perfecționare. în 
care sint cuprinși angajații din cele
lalte compartimente, se referă la in
struirea la locul de muncă, sub 
controlul șefului direct — este vorba 
de 170 de muncitori — în timp ce 
la centrul de perfecționare Bușteni, 
din cadrul centralei noastre, sînt în
scriși 17 lucrători. Practic, aproape 
jumătate din angajații întreprinderii 
sînt cuprinși în formele de pregătire 
și perfecționare a calificării profe
sionale.

Mai reținem încă un fapt deose
bit : în întreprinderea vasluiană s-a 
înfăptuit pe deplin sarcina stabilită 
de centrala de resort privind redu
cerea personalului indirect productiv 
și de servire generală și creșterea 
ponderii lucrătorilor direct produc
tivi. Toate aceste măsuri converg spre 
un scop bine definit : anul 1977 să 
reprezinte un an al randamentelor 
înalte in muncă.

Anchetă realizată de
Cezar IOANA 
și Crăciun LAI.UCI 
corespondenții „Scînteii"

— Deși in colectivul nostru au avut 
loc nu puține schimbări în conduce
rile celor patru formații de lucru, 
actele de indisciplină s-au perpe
tuat și explicația nu e greu de găsit. 
De cele mai multe ori „tonul" indis
ciplinei a fost dat chiar de către 
șefele de echipă : mă refer îndeo
sebi la Maria Borhidan, Elena Panea 
și Marta Steiger — spunea. în cu- 
vîntul său, Ileana Mitrașcă, șefa 
schimbului.

— Din păcate, nu e vorba numai 
de acest aspect — menționa în cu- 
vîntul ei comunista Ileana Motișan. 
In cadrul echipelor nu s-a încetățe
nit o atmosferă bună de lucru, de 
cooperare și întrajutorare, așa cum 
impune specificul miincii noastre. In 
loc să execute prompt anutniîe faze

la întreprinderea 
„Mondiala"-Satu Mare

Țărani cooperatori 
în stațiunile 

balneoclimaterice 
1971 a fost primul an in care ță

ranii cooperatori au beneficiat prin 
casele de pensii în condiții foarte 
avantajoase de bilete de tratament 
în stațiunile balneoclimaterice. De 
atunci pînă la finele anului trecut, 
prin casa de pensii a U.J.C.A.P. 
Satu Mare au plecat în stațiuni de 
tratament 7 000 de țărani coopera
tori. In aceste prime zile din anul 
1977 o nouă serie de 70 de țărani 
cooperatori sătmăreni au plecat la 
tratament in stațiunile Amara, 
Monteoru, Olănești, Buziaș etc. cifră 
care pînă la finele anului se va ri
dica la circa 1 400. (Octav Grumeza).

1907-1977
(Urmare din pag. I)
mereu mai roditor. Condamnată în 
trecut la înapoiere tehnică și stag
nare, agricultura a devenit, sub în- 
rîurirea binefăcătoare a industriali
zării, o ramură dinamică, capabilă 
să țină pasul cu progresul general 
al economiei ; mecanizarea, chimi
zarea, electrificarea, agrotehnica a- 
vansată s-au afirmat tot mai mult 
ca trăsături definitorii ale agricul
turii noastre socialiste.

Congresul al XI-lea al partidului 
a deschis agriculturii, și totodată 
țărănimii, noi și largi perspective de 
progres. Ramură de bază a econo
miei, agricultura se înscrie hotărit, 
în actualul cincinal, pe drumul dez
voltării intensive și multilaterale, al 
unei înalte productivități. Și este 
semnificativ pentru roadele acestei 
orientări faptul că în primul an al 
actualului cincinal s-a obținut cea 
mai bogată recoltă din istoria țării 
— ca o cinstire și preludiu la anul 
aniversării marilor evenimente din 
1907.

Căile concrete de acțiune pentru a 
se obține rapid creșteri și mai mari 
ale producției agricole au fost indi
cate cu claritate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, în toamnă, la „Ziua re
coltei". și subliniate, la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. — pro
blemele continuei dezvoltări a agri
culturii noastre socialiste urmînd 
să formeze obiectul unei ample dez
bateri în cadrul celui de-al III-lea 
Congres al cooperativelor agricole 
de producție.

Acum, cînd ne pregătim să ani
versăm împlinirea a șapte decenii de 
la „primăvara zăpezilor insîngerate", 
ofranda cea mai frumoasă pe care o 
poate închina patriei țărănimea, în
tregul popor o constituie munca 
fără preget pentru a transpune ne- 
întirziat in viață indicațiile secreta
rului general, recentele măsuri a- 
doptate de partid privind agricul
tura, a asigura pregătirea și înfăp
tuirea la un nivel superior a tuturor 
lucrărilor agricole, introducerea ne- 
întîrziată în producție a celor mai 
noi cuceriri ale științei agricole, ast
fel incit primăvara acestui an să 
marcheze începutul adevăratei „pri
măveri a agriculturii noastre socia
liste". 

de lucru, așa cum cere disciplina de 
producție, unele dintre tovarășele 
noastre tot discută despre complexi
tatea operațiilor, caută justificări. 
Dar cine dacă nu biroul și organiza
ția de partid în totalitatea ei trebuiau 
să vină în ajutorul conducerii secției, 
să discute cu fiecare muncitoare, cu 
fiecare șefă de echipă în parte, să 
folosească toate mijloacele muncii 
politico-educative, gazetele de perete, 
dezbaterile din adunările generale 
pentru a lichida asemenea stări 
de lucruri 7 Din păcate însă n-au 
făcut-o și urmările se cunosc.

în discuțiile purtate cu mai 
mulți comuniști după desfășura
rea acesteia, confecționera Flo- 
rica Gherman arăta că în aceas
tă organizație nu s-a desfășurat 
pe deplin și în toate cazurile statu

tar viata internă 
de partid. Și în 
adunările prece
dente s-au amin
tit, într-un fel 
sau altul, neajun
surile menționate 
acum, dar urma
rea discuțiilor 

h-a depășit stadiul unor sim
ple consemnări în procesele verbale, 
biroul organizației de bază neurmă- 
rind transpunerea în viață a propu
nerilor de măsuri făcute de comu
niști, a propriilor hotărîri.

Desigur, este bine că organi
zația de partid, noul birou ales 
au tras în această adunare, pe 
baza învățămintelor desprinse, con
cluziile. necesare pentru înlăturarea 
radicală și imediată a neajunsurilor 
din activitatea productivă, din mun
ca politico-educativă. Era, de altfel, 
și timpul să se facă acest lucru. 
După cum se știe, în cadrul consfă
tuirii de lucru care a avut loc la C.C. 
al P.C.R. în luna decembrie, secre
tarul general al partidului a cerut 
tuturor organizațiilor de partid să 
acționeze hotărit pentru înlăturarea 
oricăror acte de indisciplină în pro
ducție, pentru folosirea cu maximă 
eficiență a mașinilor, a timpului de 
lucru, a materiilor prime și materia
lelor. Cu atît mai mult 1 se cere a- 
cestei organizații de partid să acțio
neze astfel, știindu-se că în între
prinderea „Mondiala" se va trece, în 
mod experimental, în acest an, la 
săptămina de lucru redusă — iar a- 
ceasta presupune ca și colectivul B 
din atelierul nr. 1 să-și ritmeze efor
turile în conformitate cu cei mai ri
dicați indici de productivitate pe 
care îi realizează celelalte sectoare 
din întreprindere — condiție hotări- 
toare pentru aplicarea acestei impor
tante măsuri.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

Cum acționați, ce măsuri întreprindeți pentru

CREȘTEREA ÎN RITM SUSȚINUT 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII?

Creșterea în ritm susținut a productivității 
muncii reprezintă un factor hotărîtor pentru ri
dicarea eficienței activității economice, o sar
cină fundamentală subliniată de secretarul ge
neral al partidului la Consfătuirea de lucru de 
Ia C.C. al P.C.R. din 27—28 decembrie 1976. 
Prevederile planului pe 1977 în acest domeniu 
trebuie considerate minimale și, tocmai de 
aceea, colectivele de întreprinderi au îndato-

întreprinderea „Electrobanat“ - Timișoara

Reorganizăm fluxurile tehnologice, 
extindem mecanizarea 

și automatizarea producției

rirea de a le îndeplini și depăși în mod substan
țial din prima lună a anului. în fiecare între
prindere trebuie să se fructifice cît mai bine, 
mai productiv, rezervele existente, să se asi
gure — prin temeinice măsuri tehnice și or
ganizatorice — utilizarea judicioasă a mașini
lor și utilajelor, extinderea mecanizării și au
tomatizării proceselor de producție, introdu-

întreprinderea

cerea de tehnologii noi și reproiectarea celor 
existente, perfecționarea organizării producției, 
reducerea volumului de muncă manuală etc., 
pentru ca în cel de-al doilea an al cincinalu
lui să se obțină importante sporuri de produc
tivitate. înfățișăm, în ancheta de față, cîteva 
preocupări, rezultate și direcții de acțiune din 
două unități industriale.

do prelucrare a lemnului-Vaslui

Asigurăm introducerea tehnicii 
noi, organizarea superioară 

a muncii și ridicarea calificării
Din primele zile, ale noului an, co

lectivul ÎNTREPRINDERII „ELEC- 
TROBANAT" DIN TIMIȘOARA a 
pus un accent deosebit pe creșterea 
productivității muncii, pe această 
bază înregistrîndu-se unele depășiri 
substanțiale la producția fizică și 
corpuri de iluminat și baterii galva
nice.

— Este firesc — ne spunea ing. 
Nicoiae Margan, directorul între
prinderii — întrucît. anul acesta, ca 
și în primul an al cincinalului, creș
terea producției se întemeiază tot ne 
ridicarea productivității muncii, indi
cator la care se va înregistra o creș
tere de 25 la sută, comparativ cu ni
velul atins in 1976. O asemenea sar
cină, deosebit de mobilizatoare, por
nește de la aprecierea făcută de se
cretarul general al partidului nostru, 
potrivit căreia, prevederile de plan 
în domeniul sporirii randamentului 
muncii trebuie considerate ca mini
male în cel de-al doilea an al cinci
nalului.

— în săptămînile următoare vor 
fi aplicate toate cele 56 de măsuri 
elaborate pînă acum, a ținut să pre
cizeze inginerul-șef al întreprinderii. 
Iosif Drăghici. Acestora li se vor a- 
dăuga altele, desprinse atît din ana
lizele ce continuă la fiecare loc de 
muncă, cit și din apropiatele adunări 
pe secții și pe întreprindere ale oa
menilor muncii, surse inepuizabile de 
soluții practice, concrete, identificate 
de muncitori, tehnicieni și ingineri.

Măsuri cu efecte deosebite se vor 
lua în direcția reorganizării fluxuri
lor tehnologice la mai multe produse 
de bază. Astfel, se va organiza un 
atelier special pentru montarea pro
duselor în componența cărora repe
rele de masă plastică dețin o pon
dere mare, chiar în apropierea sec
torului de fabricație a acestor repere, 
ceea ce va permite introducerea unor 
fluxuri optime, specializarea munci
torilor, eliminarea transporturilor în
crucișate și inutile, cu efecte sub
stanțiale asupra creșterii productivi-

...Tovarăși, după cum prea bine 
cunoașteți, am încheiat anul 1976 cu 
recolte bune, producțiile medii la 
hectar .— în condiții de neirigare — 
fiind de 2 800 kg la grîu, 5 250 kg 
la porumb, 33 600 kg la sfeclă. Toate 
depășesc cu mult ceea ce ne plani
ficasem. Pentru 1977 însă, așa cum 
a indicat tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
la consfătuirea din decembrie de la 
Comitetul Central, trebuie să obținem 
producții și mai mari. Și putem ob
ține, dacă ne organizăm mai bine 
munca, dacă eliminăm deficiențele 
de anul trecut.

...Foarte bine s-a spus aici că la 
noi comuniștii sînt primii la munca 
cîmpului. Trebuie totuși să arătăm 
deschis că, deși condițiile climateri
ce nu prea au fost favorabile, puteam 
obține producții și mai mari dacă 
densitatea semă
năturilor era mai 
mare, dacă n-am 
mai avea oameni 
care dau bine cu 
sapa doar pe la 
capul locului și în 
rest lucrează de 
mîntuială. Or, noi, 
comuniștii, trebuie să observăm toa
te acestea și să luăm atitudine, nu să 
ne vedem doar de parcela noastră, 
și alături întîmplă-se orice.

...Organizația noastră cuprinde to
varăși din mai multe sectoare. Au 
fost lăudate pe bună dreptate re
coltele, dar să nu uităm nici rezul
tatele foarte bune de la grădini sau 
de la sectorul mecanic.

...Anul acesta trebuie să trecem la 
irigații. Pe lingă cele 502 ha ame
najate deja pentru irigat, mai pu
tem pregăti pînă în vară alte 100, 
iar pînă în toamnă încă vreo 60. Să 
hotărim înscrierea lor în plan.

...în agricultură, la ordinea zilei, 
printre altele este acum repararea 
tractoarelor și utilajelor. La noi încă 
întîrzie această acțiune. Conducerea 
cooperativei trebuie să ia de urgență 
măsuri.

...Pînă la 15 februarie vom defalca 
sarcinile de producție pe fiecare co
operator.

...Brigada noastră să generalizeze 
munca in acord global.

...Biroul organizației de bază a 
muncit in permanență. în ceea ce 
privește sprijinirea muncilor agrico
le, biroul a acționat exemplar. Mai 
puțin s-a ocupat însă de viața in
ternă de partid. Ar fi mai nimerit 
ca brigadierul nostru (un tovarăș 
priceput și inimos) să nu mai fie și 
secretarul organizației de partid, că 
îl supraîncărcăm cu sarcini și nici 
nu e bine. Să alegem un alt tovarăș 
dintre cei foarte buni pe care-i avem 
in organizație.

„.Doi membri primiți în partid în 
doi ani de zile înseamnă foarte pu
țin. în urma unui studiu făcut zilele 

la C. A. P. Potlogi —
Dîmbovița

tății muncii. Tot de domeniul per
fecționării organizării muncii și a 
producției ține și generalizarea in 
acest an a lansării materialelor, pen
tru toate sectoarele, pe calculator.

Ing. Ion Zarcula, șeful atelie
rului de proiectare, ne-a înfă
țișat stadiul aplicării unor măsuri 
privind mecanizarea asamblării unor 
repere, precum și a unor operații de 
alimentare a malaxoarelor și de 
transport al produselor finite, al se
mifabricatelor, ceea ce va permite 
utilizarea în alte sectoare productive 
a peste 30 de angajați. Dar cea mai 
mare economie de forță de muncă se 
va ține prin introducerea largă a unor 
tehnologii moderne, cum sint proce
deele de injectare a unor repere din 
mase plastice, de imprimare la rece 
a matrițelor, de turnare cu modele 
ușor fuzibile a reperelor mici din 
oțel, de turnare sub presiune a re
perelor de aluminiu ș.a.

— La ora actuală — ne spunea 
Gheorghe Danciu. membru al comi
tetului de partid și președinte al co
mitetului sindicatului din întreprin
dere — în fiecare grupă sindicală, 
formație de lucru, atelier și secție 
s-au nominalizat sarcinile specifice 
privind modernizarea unor produse, 
tehnologii și utilaje, folosirea depli
nă a capacităților de producție. în
tocmirea și respectarea programelor 
de reparație. întreținere și revizie a 
mașinilor și instalațiilor, recrutarea 
și pregătirea necesarului de munci
tori calificați, aprovizionarea ritmică 
a locurilor de muncă cu materii pri
me și materiale, scule, dispozitive și 
verificatoare, asigurarea asistentei 
tehnice corespunzătoare pe schim
buri. întărirea ordinii și discipli
nei ș.a.

Acest mod responsabil de a acțio
na stăruitor, cu înaltă exigență par
tinică, constituie pentru colectivul 
întreprinderii o garanție că va obți
ne în 1977 succese remarcabile in 
domeniul ridicării forței productive 
* muncii. 

acestea ne-am dat seama că putem 
pregăti în acest sens chiar 15—16 
dintre tinerii noștri. Fiecare mem
bru de partid cu experiență să pre
gătească direct cîte unul-doi.

...Sintem 40 de comuniști in aceas
tă adunare. Dezbaterile sînt atît de 
aprinse fiindcă. dacă luați seama, 
fiecare dintre noi a fost nominalizat 
aici măcar o dată — fie la laudă, fie 
Ia critică — în darea de seamă, în 
discuții sau în proiectul de’ hotărîre.

...Totuși, proiectul de hotărîre pre
vede prea multe sarcini pentru unii 
oameni. N-ar fi mai bine să dăm 
fiecărui comunist cîte o sarcină con
cretă ? Așa să facem 1 Termen : 1
februarie.

...Fiindcă este și președintele 
cooperativei aici, să spunem că la 
noi, la Potlogi, cooperatorii sînt con

sultați și atrași în 
munca de condu
cere. Dar am ci
tit că tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu 
ne cere să fapem 
și mai mult pen
tru a asigura și 
întări această par

ticipare. Și noi trebuie să găsim for
me cit mai diferite și mai eficace în 
această direcție.

...Cu toate că s-a muncit în gene
ral bine, în adunarea noastră a dom
nit spiritul critic și autocritic. în
seamnă deci că, îndrumați de noul 
birou, putem și trebuie să muncim 
și mai bine. Doar nu vrem ca titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste" obți
nut acum cîțiva ani pentru produc
ții record să rămînă singur în vitri
na cooperativei noastre agricole 1

★
Aceste opinii au fost exprimate 

de curînd, în adunarea pentru dare de 
seamă și alegeri ținută în organiza
ția de bază a brigăzii nr. 1 din coo
perativa agricolă de producție Po
tlogi, județul Dîmbovița. Le-am re
produs întocmai din darea de sea
mă, din planul de măsuri adoptat, 
din intervențiile la cuvînt ale coope
ratorilor Vasile Badea, Ion Crista- 
che, Simion Pătrașcu, Elena Nae, Ni
coiae Anghel, Stan Grasa. Dumitru 
Preda (fostul secretar) și Nicoiae Ol- 
teanu (secretarul nou ales), precum 
și ale inginerului șef Nicoiae Ilie și 
secretarului comitetului comunal de 
partid, Ștefan Neagu — care a con
dus lucrările. Toți, împreună cu cei
lalți comuniști din această organiza
ție de partid fruntașă a unei coope
rative agricole fruntașe, au demon
strat practic că, dacă o adunare este 
bine organizată, în mai puțin de 130 
de minute se pot dezbate critic și au
tocritic problemele cele mai strin
gente ale muncii productive și ale 
vieții interne de partid, se pot lua 
hotărîri eficiente, se pot face ale
geri chibzuite.

G. MITROI

Un colectiv muncitoresc care se 
întrece pe sine in înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid pe linia reali
zării unor niveluri ridicate la indica
torii cantitativi și calitativi — acesta 
este colectivul ÎNTREPRINDERII 
DE PRELUCRARE A LEMNULUI 
DIN VASLUI. Cum acționează in 
această direcție ? Ne răspunde direc
torul întreprinderii, ing. Mihai Ro
taru : „In 1977. producția unității 
crește cu 44 Ia sută față de anul tre
cut, în timp ce numărul de anga
jați sporește doar cu 12 Ia sută. Asta 
înseamnă că cea mai mare parte din 
sporul de producție se va realiza 
pe seama ridicării productivității 
muncii, indicator care va cunoaște o 
creștere cu peste 30 mii Iei pe anga
jat. Suportul solid al acestui succes 
îl va constitui mecanizarea și auto
matizarea proceselor de producție".

Consemnăm, totodată, preocupările 
pentru organizarea ergonomică a 
unor locuri de muncă, acțiune 
care are un efect dublu : a) creș
terea productivității muncii ; b) 
îmbunătățirea condițiilor de lucru. 
In acest scop, au fost realizate dis
pozitive care elimină mișcările in 
plus, unele operații din procesul teh
nologic; Au fost reamplasate o serie 
de utilaje pe fluxul tehnologic — 
mașini de îndreptat, rindeluit, freze 
și mașini de găurit în sectorul de 
prelucrări masive — prin care se 
scurtează drumul între două operații 
succesive, ceea ce duce la un spor 
de productivitate.

— Alături de măsurile ergonomice, 
la noi — ne spunea maistrul Anton 
Costea, șeful atelierului I prelucrări 
masive — creșterea productivității 
muncii se asigură. în primul rînd, 
prin introducerea tehnicii noi. Un 
exemplu doar : în locul folosirii 
muncii manuale am introdus un sis
tem de prindere automată a piese
lor strunjite din lemn. Prin acest 
sistem, productivitatea muncii crește 
de aproape 3 ori. De asemenea, prin 
reamplasarea utilajelor pe fluxul 
tehnologic »-a micșorat timpul de

IA ÎNTREPRINDEREA 
DE COMPONENTE 

ELECTRONICE PASIVE 
DIN CURTEA DE ARGEȘ

Producție 
diversificata
Inginerul Nioolae Vaidescu, 

directorul întreprinderii de com
ponente electronice pasive din 
Curtea de Argeș, remarca : „1977 
ne-a găsit bine pregătiți în ce 
privește contractele pentru des
facerea producției, aproviziona
rea tehnico-materială, asigura
rea forței de muncă. Toate a- 
cestea ne dau posibilitatea să 
livrăm ritmic produsele către 
beneficiarii interni și externi : 
potențiometrele de precizie bo
binate, potențiometrele de putere 
și cu pistă de cermet, condensa
toare multistrat, filtre piezo-ce- 
ramice, rezistoare cu peliculă 
metalică cu depunere în vid etc. 
Intre .produsele de bază reali
zăm în continuare : rezistoare 
fixe peliculare de uz general, 
rezistoare bobinate de uz gene
ral, termistoăre cu coeficient 
negativ de temperatură de uz 
general".

După cum am fost informați, 
aceste produse se utilizează in 
cele mai diverse domenii ale 
electronicii și tehnicii de calcul, 
la fabricarea unor bunuri de 
larg consum, echipamente pro
fesionale, aparate de măsură și 
blocuri de automatizări. Grupul 
de cercetare și proiectare al 
unității realizează, la solicitarea 
unor întreprinderi, repere de 
producție de serie mică în la
boratoarele proprii. (Gheorghe 
Cîrstea).

In fotografie : aspect din sec
ția de fabricare a rezistențelor 
cu carbon pentru echiparea te
levizoarelor ; aparatelor de ra
dio etc. (Foto : E. Dichișeanu).

Cum răspunde industria energiei electrice 
exigențelor economice ale acestui an ?
(Urmare din pag. I)
sumului tehnologic față de 1976 re
prezintă circa 300 milioane kilowați- 
oră, ceea ce echivalează cu 94,5 mii 
tone combustibil convențional sau 69,5 
mii tone păcură. Pentru atingerea 
acestui parametru, atît de important 
prin efectele sale economice, am sta
bilit un program concret de măsuri 
tehnice și organizatorice menit să 
ducă la creșterea eficienței economi
ce în acest domeniu.

Intensificarea acțiunii de trecere a 
rețelelor electrice de medie și joasă 
tensiune de la 15 kV la 20 kV, iar în 
municipiul București de la 5 kV la 10 
kV și 208 V la 380 V, va contri
bui, de asemenea, la realizarea obiec
tivului în care sintem angajați, prin 
economisirea a circa 140 milioane ki- 
lowați-oră.

Totodată, prin aplicarea unui an
samblu de măsuri privind optimiza- 

’ rea regimurilor de funcționare a re
țelelor electrice se prevede obținerea 
unor economii de circa 500 milioane 
kilowați-oră de energie electrică în 
acest an, comparativ cu consumul 
tehnologic calculat pe baza indicelui 
realizat în 1975. Pentru a avea ima
ginea acestei economii este ulii să 
arătăm că aceasta echivalează cu 
consumul total planificat în anul 1980 
al tuturor șantierelor de construcții 
din sectorul nostru.

— Ministerul Energiei Elec
trice este titularul de investi
ții pentru un număr mare de 
obiective care vor începe să pro
ducă in acest an Si care vor 
spori capacitatea sistemului e- 
nergetic national cu încă 1 630 
MW. In același timp, vor începe 
lucrările la noi obiective de in
vestiții. Concret, ce măsuri au 
fost stabilite și se întreprind 
pentru reducerea costului inves
tițiilor, pentru economisirea ma
terialelor de construcție și, con
comitent, pentru scurtarea ter
menelor de execuție ?

— în realizarea lucrărilor prevăzu
te. în planul < de - investiții-construcții 
al ministerului, ca urmare a indica
țiilor date de conducerea partidului 
la consfătuirea de lucru cu pfoiec- 
tanții, punem un accent deosebit pe 
reducerea costului investițiilor și a 
consumului de materiale. Astfel, s-a 
redus consumul de ciment la centra
lele hidroelectrice — și aceasta, prin 
reducerea volumului de betoane prin 
folosirea de adaosuri de cenușă de 
termocentrale, prin micșorarea gro
simii plăcilor din beton de pe talu- 
zele unor diguri de contur ale lacu
rilor amenajărilor de joasă cădere, 
prin renunțarea la cămâșuieli și be- 
tonări ale radierelor de la tronsoa
nele tunelelor aducțiunilor secundare, 
unde caracteristicile fizico-mecanice 
ale masivelor de rocă sint favorabile 
șl prin adoptarea de acoperișuri și 
pereți despărțitori din materiale ușoa
re la clădirile obiectivelor energetice.

De asemenea, la liniile electrice 
aeriene s-au stabilit reduceri de chel
tuieli de investiții și de consumuri de 
materiale, prin renunțarea la prize
le artificiale de legare la pămint a 
stîlpilor, în zonele nelocuite ; prin 
alegerea traseelor de lungime mini
mă, în special pe terenuri cu desti
nație agricolă, prin folosirea cu pre
cădere a fundațiilor burate la rețe
lele de medie și joasă tensiune, prin 
extinderea utilizării de stîlpi comuni 
la liniile de medie și joasă tensiune 
și prin realizarea rețelelor electrice 
de joasă tensiune cu conductoare 
izolate torsadate, montate direct» pe 
fațadele clădirilor.

Măsurile stabilite au avut drept re
zultat, la lucrările in curs de execu
ție, o reducere de circa 33 miliar
de lei a valorii de construcții-montaj^ 
față de cea aprobată, din care un 
miliard în 1977, aducind și următoa
rele economii de materiale : 228 000 
tone ciment, 32 000 tone oțel-beion, 
10 000 tone profite metalice, 3 000 tone 
tablă, 1 500 km cabluri electrice. A- 
ceste reduceri urmează a se realiza 
eșalonat în 1977—1980. Precizez însă 
că, așa cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, acțiunea de re
ducere a consumurilor de materiale 
de construcții continuă în scopul 
găsirii de noi soluții și tehnologii cit 
mai eficiente.

— Cu toate măsurile bune 
luate in ultimii ani pentru pre
venirea avariilor, pentru crește
rea siguranței in funcționare a 
sistemului energetic național, 
totuși in anul trecut s-au înre
gistrat unele neajunsuri in 
acest domeniu. Ce: acțiuni prac
tice întreprindeți in acest an 
pentru asigurarea unei bune ali
mentări a tuturor consumatori
lor industriali, publici și cas
nici ?

— în acest scop, potrivit sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului, 
ministerul nostru, împreună cu ce
lelalte ministere economice, ajutate 
și de organele județene de partid, 
acționează pentru îmbunătățirea ali-

Crește numărul depunătorilor la tE.C.
Realizările deosebite obținute 

de poporul nostru în creșterea 
producției materiale și a veni
tului național s-au reflectat 
direct în sporirea sistematică a 
veniturilor bănești ale popula
ției. Procesul de economisire la 
C.E.C. cunoaște o dezvoltare 
continuă in țara noastră. Astfel, 
în anul 1976 soldul general al 
economiilor la C.E.C. a crescut 
cu 16,1 la sută, față de anul pre
cedent. A sporit și gradul de 
pătrundere a acțiunii de econo
misire, la finele anului recent 
încheiat revenind în medie 1 
libret la 1,7 locuitori, la care se 
adaugă numeroși cetățeni care 

mentăril cu energie electrică și ter
mică a consumatorilor. Măsurile lua
te ca urmare a acțiunilor întreprinse 
au dus la micșorarea numărului de 
întreruperi în alimentarea cu ener
gie a consumatorilor industriali cu 
9 la sută în 1976, față de 1975.

Pentru anul 1977 s-au stabilit pro
grame proprii de măsuri la nivel de 
minister, centrală industrială și în
treprinderi de exploatare, pe baza 
cărora ministerul va acționa pentru 
creșterea în continuare a siguranței 
în funcționarea sistemului energetic 
național, îmbunătățind astfel alimen
tarea cu energie electrică și termică 
a consumatorilor. Ridicarea stării 
tehnice a instalațiilor energetice o 
vom realiza prin asigurarea execu
tării la timp și în bune condiții a 
lucrărilor de revizie și reparații, 
precum și prin acțiuni de moderni
zare a acestor instalații, ca ur
mare a introducerii progresului 
tehnic, valorificînd operativ rezulta
tele cercetărilor. în vederea îmbună
tățirii alimentării cu energie electri
că s-au luat măsuri de natură orga
nizatorică, cit și de dotare a echipe
lor de'intervenție, astfel Incit acestea 
să poată acționa și în condiții me
teorologice deosebite.

Anul 1977 va marca un important 
salt calitativ în munca de coordonare 
a funcționării sistemului energetic 
național prin darea in exploatare a 
unor calculatoare de proces, pentru 
dispeceratele național și teritoriale. 
Avînd în vedere tehnicitatea din ce 
în ce mai ridicată și complexitatea 
instalațiilor energetice, sint prevăzute 
măsuri pentru creșterea nivelului de 
pregătire profesională a personalu
lui ce exploatează aceste instalații. 
Pentru creșterea simțului de răspun
dere se va asigura revizuirea și com
pletarea cu instrucțiuni tehnice de 
exploatare a instalațiilor energetice 
și se vor preciza, în detaliu, atribu
țiile fiecărui angajat, urmărind apli
carea și respectarea strictă a „sta
tutului privind funcționarea Siste
mului energetic național și disciplina 
lucrătorilor din acest sistem". Reali
zarea sarcinilor va fi urmărită prin 
o mai bună organizare a controlului 
instalațiilor Și ă activității lucrători
lor, la toate nivelurile ierarhice.

De asemenea, potrivit sarcinilor 
subliniate de conducerea partidului, 
colective mixte formate din specia
liști din exploatare, cercetare și pro
iectare, ajutați de cadre din învăță
mânt, vor analiza periodic obiectivele 
importante din punct de vedere al 
siguranței în funcționare a instala
țiilor și vor stabili operativ măsuri 
suplimentare pe această linie.

— Tot prin lege, Ministerul 
Energiei Electrice, ca principal 
factor în înfăptuirea politicii e- 
neYgetice a țării, are un rol im
portant în traducerea în viață a 
sarcinilor cu privire la măsurile 
de dezvoltare a bazei, energetice 
și de folosire mai judicioasă a 
combustibililor și energiei.

— Rezultatele din ultimii ani ara
tă că, în cea mai mare parte, con
sumatorii de energie au înțeles im
portanța și sensul major al orientă
rilor stabilite de conducerea parti
dului și a statului în domeniul eco
nomisirii resurselor energetice. Dar 
ceea ce trebuie reținut este faptul că 
se impune să exercităm un control 
și mai exigent asupra raționalizării 
consumului de energie în întreaga 
economie, să intensificăm și mai mult 
preocupările îndreptate spre gospo
dărirea cu maximă grijă și responsa
bilitate, spre folosirea eficientă a re
surselor energetice, știind că aceasta 
reprezintă o problemă esențială pen
tru dezvoltarea țării. Desigur, cum 
este firesc, primii care au datoria să 
manifeste o înaltă responsabilitate 
în această amplă acțiune sixtem noi, 
producătorii de energie electrică și 
termică. Așa cum arătam mai înain
te, vom depune toate eforturile pen
tru a produce fiecare kilowat-oră în 
condiții de maximă economicitate. în 
același timp, consumatorii trebuie să 
manifeste o și mai mare stăruință 
pentru economisirea energiei electri
ce și termice, pentru utilizarea ei cit 
mai eficientă. Rezultatele buie pe 
ansamblu, estompate de unee ne- 
realizări, denotă că există îică re
zerve nefructificate în acest dome
niu. Mă refer îndeosebi la adicarea 
cu strictețe a măsurilor prevzute în 
bilanțurile energetice, la vlorifica- 
rea superioară a resurselor energeti
ce, Ia creșterea în generali randa
mentului folosirii resurselot energe
tice. Sîntem hotărîți ca, pn efortul 
comun al producătorilor șțonsuma- 
torilor de energie electri Si ter
mică, să aducem la îndejnire sar
cina trasată de secretarulteneral al 
partidului la recenta conătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.I de a ob
ține în acest an o diminue substan
țială a consumului de rfbustibil și 
energie.

Convorbiresolizată d«
Ion LAZ*

economisesc pe 'bligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri’recum și 
elevii, care econorrsc be foi 
cu timbre de econh si cecuri 
de economii școlar<

O dezvoltare acruaîă a cu
noscut în anul 19Si activita
tea de creditare populației 
pentru construirile locuințe 
proprietate perso* sau pentru 
cumpărarea de bnte din fon
dul locativ de s Soldul cre
ditelor acordafrOPuiatiei de 
Casa de Econorh Consemna- 
țiuni în aceste (ur* însumînd, 
la sfîrșitul a? trecut, 19,4 
miliarde lei.
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI** în județele țării
împreună cu întregul popor, oame

nii muncii din județul Harghita, ro
mâni și maghiari, participă in deplină 
unitate de ginduri și acțiune la Festi
valul național „Cintarea României", 
strălucită manifestare a dragostei față 
de muncă, a realizării creatoare a 
personalității umane in toate dome
niile de activitate. Indicațiile date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întîl
nirea cu oamenii muncii din Miercurea 
Ciuc au constituit 
prețioase puncte 
de pornire în con
ceperea structu
rii . arhitectonice" 
a festivalului, în 
așa fel incit a- 
ceastă amplă miș
care de masă să 
devină un cadru 
optim de ridicare 
Ia cote superioare 
a tuturor celor 
înfăptuite pină în 
prezent pe pla
iurile harghitene. 
pe tărimul vieții 
materiale și spi
rituale, prilej de 
legare mai strinsă 
a culturii și artei 
de noile și multi
plele cerințe ale 
sociale.

încă din prima 
lui, etapă care a 
tuirea consiliilor pentru educație po
litică și cultură socialistă, cu „inven
tarul" formațiilor artistice și al 
artiștilor amatori, cu înființarea de 
noi formații și introducerea acestora 
în concurs pe baza fișelor de înscrie
re, centrul de greutate al 
manifestărilor cultural-educative 
fost mutat în locurile i 
mod direct, se hotărăște 
producției : î __ :
stituții. Este de menționat în a- 
cest .sens faptul că s-au organi
zat, în toate unitățile economice 
din mediul urban, cicluri de ac
țiuni cu o tematică extrem de diver
să sub genericul „Săptămina între
prinderii". Au fost puse, astfel, in 
mișcare toate forțele spirituale exis
tente în orașele harghitene. creîn- 
du-se o largă bază de masă muncii 
educative. Pe lingă teme ca : „Har-

ghita pe coordonatele revoluției teh
nico-științifice". „Probleme ale pro
gresului contemporan și semnificația 
lor socială", „Comunistul, exemplu și 
îndemn" și-au găsit locul manifestări 
dedicate luptei comune, de veacuri, 
a poporului român și a naționalită
ților conlocuitoare pentru libertatea 
națională și socială, pentru con
struirea României socialiste și pentru 
ridicarea ei pe noi culmi de progres 
și civilizație.

mului înflăcărat, al devotamentului 
față de partid, al umanismului re
voluționar. să notăm totuși : în ju
dețul Harghita s-au înscris ca par
ticipante la festival peste 1 150 de 
formații artistice, care însumează 
20 000 de artiști amatori, peste 220 
de cercuri de creație, cu 3 000 de 
creatori, la care se adaugă colecti
vele de mici artiști amatori din ca
drul organizației de pionieri. Intr-un 
număr de peste 14 mii, constituiți in

sediu și In deplasare, întilnlri în ca
drul „Decadei cărții românești" și în 
cea a „Lunii filmului românesc", ver
nisajele de expoziții și multe altele, 
care înfățișează amploarea Festi
valului „Cintarea României" și 
în județul Harghita. Repertoriul 
pe care-1 abordează formațiile ar
tistice prezente pe scenele 
selor și căminelor 
în întreprinderi

ca
sau

harghita : Sub semnul înfrățirii în viața.
în muncă, în aspirații spirituale

Largă participare de masă: pe scenele festivalului
37000 artiști amatori români și maghiari

dezvoltării vieții
etapă a festivalu- 
coincis cu consti-

tuturor 
a 

unde. în 
. ; soarta 

in întreprinderi și in-

\
Avînd în vedere sarcinile majore 

ale cincinalului revoluției tehnico- 
știintifice. consiliul județean dc e- 
ducatie politică și cultură socialistă 
s-a străduit să asigure un caracter 
de masă mișcării creației tehnico- 
științifice. stabilindu-i obiective pre
cise de înfăptuire : reducerea chel
tuielilor de producție, a consumuri
lor specifice de materii prime și ma
teriale. îmbunătățirea calității pro
duselor, promovarea progresului teh
nic și. în final, creșterea îptregii efi
ciente economice a activității pro
ductive în toate ramurile economiei 
județului.

Deși Festivalul național „Cîntarea 
României" nu reprezintă doar o tre
cere în revistă a valorilor și forțelor 
cultural-educative, ci. în primul rind. 
are înalta menire etică de a con
tribui la educarea oamenilor muncii, 
a tineretului, in spiritul muncii neo
bosite dăruite făuririi socialismului 
pe pămîntul românesc, al patriotis-

750 de formații. Așadar, pe scena 
festivalului au urcat și urcă peste 
37 mii de artiști amatori.

S-au desfășurat și se desfășoară 
multiple activități, între care mențio
năm simpozioane, schimburi de ex
periență, expuneri, întîlniri cu frun
tași în muncă, expuneri ale brigăzi
lor științifice realizate de reprezen
tanți de prestigiu ai intelectualității 
tehnico-științifice și artistice din ju
deț si din țară. Numai în trimestrul 
al IV-lea al anului trecut au avut loc 
peste 5 mii de manifestări. Intre eîe 
s-au înscris, avînd o deosebită efi
ciență. „Sărbătorile prieteniei" — în- 
tilniri bilaterale între comunele cu 
o populație majoritară română și 
maghiară, festivalurile artistice ju
dețene (ultimul dintre cele de am
ploare fiind întîlnirea corală „Har
ghita cîntă Republica", ajuns Ia a 
Vil-a ediție), concursuri gen „Cine 
știe cîștigă", pe teme din cele mai 
diverse, microstăgiunile formațiilor 
artistice harghitene, desfășurate la

La temperaturi înalte
DUMINICA, 16 IANUARIE 1977 

PROGRAMUL I
8,30 Tot înainte ! .
9,20 Film serial pentru copii : 

Ben“.
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului.
11,40 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,10 Film serial : Din tainele 

(Episodul 26 : Pinguinii).
16,00 Volei masculin : aspecte 

tîlnirea Steaua București 
mien Sosnowlec (Polonia) In „Cupa 
cupelor". (Transmisiune directă de 
la sala Floreasca).
Drum de glorii.
Micul ecran pentru cel mici : Fe
tele din măr.
1001 de seri.

(Urmare din pag. I)

„Blindul

mărilor.

din în- 
— Plo-

.17,40
19,00

19.29
19.30 Telejurnal.
19,59 File de istorie : Cetăți pontice.
20.10 Film artistic : „Martorul trebuia 

să tacă" — producție a studiouri
lor italiene. Premieră TV.

21.35 Spectacol de varietăți.
32.35 Telejurnal.
22.45 Telesport.

PROGRAMUL II
10,00—11,45 Matineu simfonic.
19,50 Divertisment liric.
20.45 Blruit-au gîndul...
21.10 Seară de balet : „Glselle" de 

dolphe Adam, în viziunea cinema
tografică a regizorului peter Welgl.

21,55 Nebănuitele trepte. Film documen
tar realizat de Studioul „Al. Sahia".

A-

Și lucrul acesta.se realizează, vor
besc acum ca secretar de partid, prin 
crearea în toate organizațiile a unui 
spirit de intransigență față de lip
suri, discutarea critică, indiferent de 

Proce- 
comu- 
exem- 
inaltei

LUNI, 17 IANUARIE 1977
PROGRAMUL I

18,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19.00 Consultații juridice.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Panoramic. Economia și viața. 
31,00 Roman-foileton : Cesar

Producție a televiziunii 
(Episodul 5). 

22,00 Cadran mondial. 
22,25 La izvoarele cintecului. 
22,45 Telejurnal. 
33,00 închiderea programului.

PROGRAMUL II
Telex.
O treaptă din neolitic :
— documentar de Horla
Satiră și umor. 
Amfiteatrul artelor. 
Bucîireștiul necunoscut. 
Desene animate. 
1001 de seri.

Birotteau. 
franceze.

ia,30
16,35 Cucuteni 

Vasiloni.
iT.ro
18.00
18.45
19,00
19.20
19,30 Telejurnal. 
20,00
20.20

20,45
21,20
21,25

Actualitatea bucureșteanâ.
Film serial pentru copii : „Blindul 
Ben".
Treptele afirmării.
Telex.
Creatorul și epoca sa : arh. Octav 
Dolcescu.

persoane, a tuturor abaterilor, 
dînd astfel îi determinăm pe 
niști să devină ei înșiși, prin 
piui lor personal, promotorii 
exigențe, să capete prestigiu, capaci
tatea de a influenta activitatea oa
menilor din secție. în acest sens, la
minorul de 800 are un bun renume, 
fiin’d considerat pepiniera de cadre a 
tuturor celorlalte laminoare din .Hu
nedoara. E o tradiție pe care căutăm 
s-o menținem prin lansarea unor ac
țiuni capabile să dea un suport or
ganizatoric și politic inițiativelor de 
masă. Așa. de pildă, am lansat in 
1973 o chemare formulată astfel : „Să 
laminăm în fiecare zi cel puțin un 
lingou pesle sarcinile de plan". Era 
vorba de un cîștig zilnic de 2—3 mi
nute. In aparență, un lucru minor. De 
aceea. în momentul lansării ei, cînd 
eu activam ca propagandist, mulți au 
privit-o cu stupoare. „Ce o să ciști- 
găm dacă facem un lingou in plus ?“ 
— mă întrebau ei. Era un lucru mic, 
e adevărat, dar sub aparența asta se 
vădea un potențial de initiative im
portant. Am căutat atunci să înlătur 
îndoielile, dar cea mai bună dovadă 
a fost realitatea insăși. In scurt timp, 
intrecerea a luat o mare însuflețire. 
Fiindcă, oamenii, ambiționîndu-se să 
realizeze lingoul peste plan, nu se 
opreau niciodată la unul singur. Cei
lalți. de asemenea, nu se lăsau nici 
ei mai prejos. In anul trecut, datorită 
acestei inițiative, am dat citeva mii 
tone de laminate peste plan. Asta nu 
mai e un fleac. $i mai e încă ceva. 
Avind la bază un element simplu, 
comun tuturor laminoarelor. inițiati
va s-a răsnîndit in toate celelalte sec
ții cu profil similar. S-a extins unde 
împrejurările o permiteau chiar și la 
indicatori calitativi, cum ar fi econo
misirea materiei prime. Se poate sau
ne că e vorba de o acțiune eficientă, 
care stimulează din plin inteligența 
tehnică. Fiindcă modernizarea la
minorului 
parte, și 
deminării 
de la 800.
tru mai bine. Formarea omului nou 
este un proces continuu și. în con
secință, desăvîrșirea producției con
stituie, de gsemenea. un proces în 
permanentă ascensiune. în ceea ce 
mă privește, asta înseamnă, concret: 
să ne punem hotărît pe tehnologic, 
de la inginer și pină la muncitor.

Căci nouă, laminatorilor de la 800. 
nu ne stă bine cu calea de mijloc!...".

Ca de obicei, cind faptele înseși 
vorbesc, reporterului nu-i rămine de- 
cît să se retragă, modest. în spatele 
lor, cu bucuria că le-a descoperit și 
că le poate, aduce la cunoștința alto
ra, întocmai. Fie-mi îngăduit, totuși, 
ca unul ce cunosc Hunedoara de ati- 
ția ani de zile, un comentariu la 
această modernă parabolă despre tată 
și fiu, spunînd că, și in acest caz, 
cum ar fi spus Ion Dragotă, sub apa
rența unui lucru mic se vădește o 
importantă semnificație. O semnifi
cație, .de fapt, care exprimă și ex
plică istoria mereu ascendentă, timp 
de trei decenii, a marelui centru si
derurgic. cu flăcări inca,idescente, de 
pe malul Cernei.

culturale 
acordă o atenție 
deosebită promo
vării teatrului po
litic scurt. însuși
rii și reprezentă
rii cîntecelor re
voluționare și pa
triotice,. eviden
țierii bunelor re
zultate obținute 
în munca produc
tivă de zi cu zi in 
programele brigă
zilor artistice de 

. agitație. Pentru 
îndrumarea in
structorilor și ar
tiștilor amatori, 
pe plan județean 
s-au editat piese 
intr-un act, 
întocmit 
metodice ___

nînd montaje literare, librete de dan
suri tematice, recomandări de reper
toriu, scenete, texte pentru brigăzi 
artistice, poezii patriotice ș.a. grupate 
sub generice cum sînt : „Sub flamu
rile independenței", „Eroi au fost, eroi 
sînt", „Te apăr, te laud și te cint" 
etc. Prin sporirea numărului de spec
tacole. expoziții, precum și a celor
lalte manifestări se urmărește edu
carea locuitorilor județului în spiri
tul dragostei față de patrie și partid, 
al atitudinii înaintate față de muncă, 
al prieteniei și unității oamenilor 
muncii români și maghiari, pro
movarea consecventă a principiilor 
eticii și echității socialiste și mobili
zarea tuturor forțelor la înfăp
tuirea mărețelor sarcini izvorîte din 
Programul Partidului Comunist Ro
mân, din hotărîrile de partid și de 
stat.

Pentru oamenii muncii harghiteni, 
ca de altfel pentru toți cei de pe 
întreg cuprinsul patriei, prima edi
ție a Festivalului național „Cîntarea 
României" se desfășoară în însufle- 
țitoarea atmosferă în care întreaga 
națiune se pregătește pentru sărbă
torirea marilor evenimente ale anu
lui 1977 : centenarul cuceririi inde
pendenței de stat a României. împli
nirea a șapte decenii de la răscoa
lele țărănești din 1907. Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
30-a aniversare a proclamării Repu
blicii.

Aflat în fază de masă. Festivalul 
„Cîntarea României" își afirmă pu
ternic valențele sale spirituale și 
materiale, care în județul Harghita 
se traduc și prin Cuvintele : „înfră
țiți în viață, în muncă și în aspira
ții spirituale".

s-au 
caiete 
conți-

Alexandru SZEKERES 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., 
președintele consiliului județean 
pentru educație politică 
și cultură socialistă

Fiindcă modernizarea
de 800 include, îji bună 

i rodul minții și în- 
noastre. al laminatorilor 

Dar e încă mult loc pen-

Filmul-scheci subinti
tulat de autorii lui (sce
narist*: Valentin Silves
tru, Petre Bokor ; regia : 
Petre Bokor) „comedie 
în zig-zag" a pornit de 
la o carte. Se știe și se 
vede. Ar fi trebuit nu
mai să se știe.

Cind maestrui cinema
tografiei românești, care 
a fost Jean Georgescu, a 
recitit pentru cinema 
schițele lui Caragiale și-a 
pus în joc toată inventi
vitatea regizorală pentru 
a recrea 
cilor in 
Bokor, la 
riență de 
mulțumit 
tor va

universul Miti- 
acțiune. Petre 
prima Iui expe- 
film artistic, s-a 
să dea glas ci- 

momente satirice 
semnate de Valentin Sil
vestru, recurgind la mari 
(și mulți !) comici ai sce
nei și ai ecranului nos
tru. Dar. în ciuda aces
tei ample mobilizări de 
„stele actoricești", filmul 
rămine cel mult o lectură 
— ades spirituală, dar tot 
lectură sau, în cel mai 
bun caz. o suită de sce
nete comice concepute ca 
pentru micul ecran.

„Transpunerea" n-a ți
nut seama de cerințele 
spectacolului cinemato
grafic. De aici o anume 
derută care te încearcă 
de la primele la ultimele 
secvențe. Drept liant al 
caleidoscopului vesel ni 
se propune un excentric

dezig-zag 
Virgil 
blă 
clist în turul satirei și de 
regizor, imortalizînd pe 
peliculă miniaturile co
mice. Ciudate cumulări 
de funcții, dar in sfirșit 
— mai interesante sînt 
scenetele-scheciuri vitrio- 
lind impostura, formalis-

executat
Ogășanu. în du- 

ipostază : de ci-

Casa de cultura din Roman

Alimentația în sezonul rece
— Se spune că in sezonul 

ar fi necesar să mlncăm 
des. mai consistent fi mai mult 
decît in alte luni ale anului. 
Este justificată, din punct de 
vedere științific, această 
rere ? Aportul caloric al 
mentelor este determinat 
fluențat) și de scăderea 
peraturii ?

— Această cerință depinde, In pri
mul rind, de activitatea pe care o 
desfășoară fiecare 
persoană in parte

precizează 
POPA, 
științe 
de la 

boli de

rece 
mai

pd- 
ali- 
(in- 

tem-

— ne 
ELENA 
doctor în 
medicale 
catedra
nutriție și meta
bolice din cadrul Institutului de me
dicină și farmacie București. Pentru 
persoanele care muncesc în încăperi 
încălzite nu este necesar ca aportul 
caloric să crească in timpul iernii, 
cu atit mai mult cu cît acesta se va 
solda cu cîteva kilograme în plus la 
sfirșitul anotimpului rece.

în condițiile actuale de progres 
tehnic, de mecanizarg a celor mai 
multe activități, de dezvoltare a 
transporturilor ș.a., organismul chel- 
tuie mai puțină energie pentru efort 
fizic. Cantitatea de alimente și cali
tatea lor (exprimate în calorii) trebuie 
reduse, prin urmare, de la 4 000—5 000 
calorii, cit sînt necesare unui mun
citor care efectuează o muncă fizică 
in aer liber. Ia 3 000—3 500 calorii (cel 
mult) pentru activitățile curente des
fășurate în condiții de confort ter
mic și sedentarism. Ca atare, nu se 
justifică un consum sporit de ali
mente în timpul iernii decît la per
soanele expuse intemperiilor in des
fășurarea activităților profesionale.

— Varietatea și abundenta dt 
legume și fructe in lunile de târ
nă (decembrie, ianuarie, februa
rie) sint reduse fată de cele
lalte sezoane. Cum putem su
plini, prin urmare, această va
rietate ?

— Pentru o alimentație echilibrată 
se recomandă consumarea legumelor 
păstrate ca provizii de iarnă (car
tofi, varză, conopidă, praz, ceapă, us
turoi, morcovi, sfeclă, pătrunjel, țe- 
lină ș.a.). De un ajutor prețios în 
completarea aportului de vitamină C 
sînt murăturile (varză murată, go-.

ilustrat mal consistent de 
cîteva crochiuri de mora
vuri. dintre care „înfă
țișarea" unde, cu hazul 
lor suculent. Tamara Bu- 
ciuceanu și Coca Andro- 
nescu, în postura a două 
„bune" vecine, se războ
iesc cu patimă suburbană. 
Le secondează îngăduito
rii lor soți personificați de

„Tufă de Veneția 
____________________ __  
mul, falsul zel critic, ge
lozia, tembelismul, nepo
tismul și alte reziduuri 
care mai poluează încă 
aerul societății noastre.

Prima filă din album 
e răsfoită de Octavian 
Cotescu, comentînd isto
rioara lui Tase, băiat bun, 
ajuns gazetar fără voie, 
una din farsele datorate 
inerției și formalismului 
birocratic. La „bătălie" 
participă mai multe grade 
artistice superioare (Mir
cea Albulescu. Ovidiu lu- 
liu Moldovan, George Mi- 
hăiță), dar victoria întîr- 
zie. Marșul e greoi. Capi
talul comediei copioase e

a

Marcel Anghelescu și 
Aristide Teică. Tot mora
vuri de modă veche, cu 
unele prelungiri in zilele 
noastre, ne semna’ează 
„Petrecerea" (susținută de 
actori de talia lui Amza 
Pellea, Ion Caramit.ru, 
Florin Vasiliu) și.,Tango", 
un duo mai mult liric de
cît amuzant, executat în 
pași grațioși de Ana Sze- 
les și Florin Piersic. Sce
nete mai ambițioase ca 
realizare sînt „Carpeta" 
și „Cana". în prima, doi 
maeștri 
noastre.
raru și Stela Popescu, iși 
dau măsura talentului lor

ai comediei 
Marin Mo-

întru luarea în răspăr, cu 
vervă și inteligentă sati
rică. a tembelismului și 
amorului orb.

„Cana" este o 
a formalismului și 
bătării cu vorbe 
le, o parodie a timpu 
iui 
din 
sonalitatea impunătoare a 
lui Tonta Caragiu. Biro
cratul său demagog ca
pătă dimensiuni de mo
nument satiric. La Cana 
și regia a fost mai activă, 
decupajul mai vioi, spri- 
jinindu-se pe detalii zil
nice, nu numai pe replici 
filmate. Farsa e discret 
pigmentată de umorul ac
triței Vally Voiculescu- 
Pepino și al Iui Zephi 
Alșec. Tot cu vervă e de
cupată și schița „Lumba
go". Vasilica Tastaman, 
Ileana Stana lonescu, 
Dem Rădulescu realizea
ză momente de comic sa
vuros, din păcate și cu 
unele note de vulgaritate.

Se vede că autorii au 
vrut să ofere pretexte de 
ris pentru toate gusturile 
și virstele intelectuale. 
Filtrul exigenței n-a 
funcționat insă întotdea
una, ceea ce a dus la ine
galități flagrante, la di
luarea calităților unei co
medii cu umor mult prea 
în „zig-zag".

«arjă 
im- 

goa-
pierdut cu fleacuri 
care strălucește per-

Alice MANOIU

goșari, castraveți). Varza murată, 
de pildă, mai păstrează și în 
luna februarie circa 10 mg la sută 
din vitamina C, iar zeama de varză 
chiar mai mult, circa 16 mg la sută. 
Alte surse de vitamine sînt fruc
tele de sezon — merele, perele, 
gutuile, lămîile. portocalele. Utie- 
le fructe conțin elemente minerale, 
ca fier (prune uscate, stafide) sau 
calciu (curmale, smochine). Caisele și 
prunele uscate sînt o sursă bogată de 

caroten. Se reco
mandă ca, în ali
mentația copiilor, 
să se prefere ase
menea fructe, în 
locul dulciurilor 
concentrate, care, 
prin consum în 

exces, pot predispune la carii dentare.
— tn lunile de iarnă se găsesc 

legume și fructe congelate. Ce 
trebuie să știm pentru a benefi
cia de întreaga lor valoare nu
tritivă ?

— Metodele moderne prin care se 
prepară asigură alimentelor congela
te conservarea maximă a factorilor 
nutritivi pe care îi conțin inițial. De
pinde numai de modul în care știm 
să le preparăm acasă, pentru a nu 
reduce din factorii nutritivi. In- 
trucit acest tip de alimente necesită 
păstrarea la o temperatură de —18°, 
lucru care nu se poate asigura în 
gospodărie, este bine să fie cumpăra
te cantități mici, care să fie păstrate 
cit mai puțin timp și să se consume 
repede. Se recomandă ca alimentele 
(legume, fructe, carne, pește) să nu 
se decongeleze în prealabil, ci să se 
pună direct Ia fiert în apă clocotită, 
cu scurtarea Ia maximum a timpului 
lor de pregătire. Prin acest mod de 
preparare se realizează o conservare 
maximă a substanțelor nutritive. 
Peștele congelat poate constitui o 
sursă importantă de vitamine D și A, 
în acest anotimp. Consumarea de 
pește marin, scrumbii, macrouri, sar
dele conservate prin frig, ori în ulei, 
în afară de conținutul lor în vitami
nele D și A, mai aduc în organism 
o serie de elemente minerale impor
tante pentru desfășurarea proceselor 
vitale din organism (de pildă, săru
rile minerale de iod din peștii de 
mare).

Ca o ultimă cerință, aș dori să arăt 
că alimentele în timpul iernii se re
comandă a fi servite calde, pentru 
că în acest fel se asigură o digestie 
și o asimilație mai bună.

în condițiile socio-economice ac
tuale din țara poastră poate fi asi
gurată. în tot timpul anului, b ali
mentație *“ ........... .
principiile nutritive necesare menți
nerii sănătății, atît în sezoanele cu 
o abundență mai mare de alimente, 
cit și în lunile de iarnă.

rațională, echilibrată în

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Gata de start I
Foto : Gh. Vințilă

Curat raport 
de expertiza!...

„înainte de a trece la evaluarea bunu
rilor mobile și imobile procurate de această 
familie pe intervalul 1962—1972 voi deter
mina elementele simple ale procesului de 
producție : munca omului, obiectul muncii, 
mijloacele de muncă. Munca este activita
tea desfășurată de om pentru o viață mai 
omenească, cazul nostru de 5 persoane în 
familie. Un număr de obiecte ale muncii 
se găsesc direct în natură, cum ar fi șal— 
cîmii care au contribuit la construirea îm
prejmuirii, prunii din care au făcut țuică 
și au vîndut-o, via din care au făcut vin 
și l-au vîndut...

De regulă, obiectele pe care le furnizează 
natura nu sînt folosite ca atare de oameni, 
ci sint supuse unei prelucrări ; trunchiurile 
copacilor sint prefăcute în scîndurâ Înainte 
de a fi transformate in mobilă pe care in
timatul le-a tăiat din ograda sa. Lemnul 
servește ca materie primă in dulgherie, tot 
așa cerealele sint materie primă pentru 
morărit, iar sub forma de semințe ele devin 
materie primă pentru propria lor producție 
folosită de intimat din care i-au rezultat 
frumoasele venituri.

Fiind vorba de o singură familie, expun 
valoarea veniturilor și a cheltuielilor pe 
intervalul de timp amintit astfel :

— 2 vaci cu lapte care dă fiecare 6 litri 
pe zi, deci 12 litri zilnic X 1 leu litrul în 
10 ani = 28 800 lei ; 5 porci care se îngrașă 
și se vind anual cu cite 3 850 lei = total 
19 250 lei ; 2 oi care fac fiecare cite un 
miel a cite 60 lei => 1 200 lei ; 15 găini 
ouătoare a cîte 200—250 ouă anual X 1 leu 
>ul, In 10 ani = 39 000 lei ; 2 curci, fiecare 
îte 7—8 pui X 50 lei - 8 000 lei ; 15 găini 
ire scot fiecare cîte 10 pui X 20 lei —

30 000 lei ; 8 giște, fiecare cîte 10 boboci 
anual X 10 ani = 10 000 lei.

Conform legilor In vigoare, munca femeii 
în gospodărie este egală și echivalentă cu 
a soțului în procesul de producție, așa cum 
mama intimatului și soția sa au produs 
în plus cite 4 000 lei pe an X 10 ani = 
80 000 lei. Precizez că veniturile sexului 
feminin executate în plus peste programul 
bărbatului sînt conform art. 298 cod civil 
și 29 cod penal, precum și codul familiei.

Precizez că datele de mai sus le-am pus 
la dispoziția instanței de judecată pentru 
a cunoaște amănunțit datele în fapt și în 
drept pe teren, finind cont că întocmirea 
unui raport de expertiză nu este supus 
unor anumite condiții de formă în ceea ce 
privește prezentarea constatărilor ; nici nu 
este inadmisibil o motivare foarte amplă 
a concluziilor la .care expertul s-a oprit...".

N.N. Oricît ar părea de neverosimil, frag
mentele reproduse mai sus sînt spicuite din- 
tr-un raport de expertiză tehnică adminis
trată intr-un dosar privitor la Legea nr. 
18/1968, soluționat de către Judecătoria 
Slatina.

Niște îngeri 
nu prea îngeri

De visat nu visa, iar minunea părea gata 
înfăptuită, mai ales că nu cu mult timp 
în urmă îi luase foc casa și o bună parte 
din lucruri îi arseseră. Și acum, iată, avea 
din belșug de toate : 2 dormeze, 8 scaune, 
3 mese, 4 covoare. 5 oglinzi, 18 perdele etc. 
„Măi, și-a zis omul tot mai nedumerit, să 
fi venit îngerii ? Dar trebuie să fi fost cam 
băuți îngerii ăștia, numai urme împleti
cite...".

în scurtă vreme s-a lămurit și cine erau 
îngerii : Alexandru Păunescu, din Lupeni 
(str. 6 August nr. 75) și Marin Gălățeanu, 
din Călmățuiu de Sus. județul Teleorman. 
Cu o seară înainte, amindoi încinseseră la 
Herculane un chef zdravăn, pină către mie
zul nopții. La întoarcere, trecînd pe la ca
bana de la km 14, ce și-au zis ? Să „mute" 
binișor lucrurile dinăuntru, cale de 2 km, 
pină în ograda lui V. Drăghicescu, ca și 
cum l-ar ajuta, chipurile, după incendiu.

Acum, cei doi, care s-au jucat de-a în
gerii și minunile, s-au potolit de-a binelea. 
S-au ales cu cite o condamnare de 2 ani 
și 6 luni închisoare.

Clientela... 
particulara

predare din partea centrelor de carne unde 
trebuia livrată marfa. Era clar că șoferul 
n-a predat marfa. Ce a făcut atunci cu ea ? 
Pur și simplu a comercializat-o pe la 
cunoscuți, un fel de clientelă particulară 
a dumisale. Este foarte adevărat că a depus 
la casieria întreprinderii contravaloarea 
cărnii vîndute, astfel că unitatea, strict for
mal, n-a fost prejudiciată. Dar este la fel 
de adevărat că în felul acesta șoferul a 
prejudiciat interesele cetățenilor cărora le 
era destinată spre vînzare. Drept pentru 
care a fost condamnat la o pedeapsă de 6 
luni închisoare. Rămine totuși un punct ne
clar in toată această poveste, pe care spe
răm să-l lămurească tovarășii din condu
cerea întreprinderii : de cînd și după care 
reguli se admite decontarea avizelor de ex
pediere către rețeaua comercială cu bani 
gheață, prin casierie ?

Datoria 
de părinte 

nu se achita 
„în rate“

putut fi depistat. Voicu Gheorghe, om in 
toată firea, a găsit cu cale să se răzbune 
pe fosta soție, lovind in primul rind in 
propriul copil. De șapte ani fuge ; de șapte 
ani nu a dat nici un ban pentru copilul 
său ; de șapte ani nu și-a mai văzut co
pilul... Strict material, datorează fiicei sale 
peste 21 000 lei. Ca om însă, are atîtea da
torii neonorate față de ea, incit nicicind 
nu și le va putea achita. Pentru simplul 
motiv că datoria de părinte nu se achită 
în rate, ci se exercită permanent. A fost 
condamnat de instanță la un an și șase luni 
închisoare pentru abandon de familie. Unde 
te ascunzi, omule ? Vino degrabă și plă- 
tește-ți datoriile, pină cind nu va rămine 
hotărirea judecătorească definitivă și exe
cutorie. încă mai ai o șansă...

Din caietul 
grefierului

„Inculpata nu numai că a părăsit domi
ciliul conjugal, dar a luat și cele trei găini, 
răminind cocoșul singur...".

— Noi n-am vrut decît să-1 ajutăm pe 
om, că-i luase foc casa.

— Sigur, numai o confuzie e la mijloc. 
Ne pare rău că gestul nostru s-a înțeles 
așa...

...Mare i-a fost mirarea lui Vasile Dră- 
ghicescu într-o bună dimineață cînd s-a 
trezit în bătătură cu fel de fel de lucruri, 
parcă atunci scoase din magazin. S-a fre
cat omul la ochi a nedumerire, a pipăit 
lucrurile pe o parte și pe alta, degeaba...

— Regret ce-am făcut. Nu mi-am dat 
seama că este o infracțiune...

Lui Iosef Schreyer, șofer distribuitor la 
„Abatorul", i s-a găsit de către miliție o 
cantitate de carne in plus față de actele 
însoțitoare în valoare de peste 1 009 lei. 
în urma cercetărilor, s-a constatat că șo
ferul nu știa nimic de plus și că acesta 
a apărut ca urmare a neatenției gestiona
rilor care i-au livrat carnea. Cu același 
prilej însă, asupra lui Schreyer s-au găsit 
două avize de expediere din ziua prece
dentă. fără ca acestea să poarte vizele de

„Pentru a se sustrage de la plata pensiei 
de întreținere către fiica sa, inculpatul 
Voicu Gheorghe, născut la data de 28 ia
nuarie 1938, în comuna Adîncata, satul Patru 
Frați, cu ultimul domiciliu cunoscut in 
București, str. Obric nr. 14, și-a schimbat 
in mod repetat locul de muncă și domici
liul". Cu aceste cuvinte și-a început procu
rorul expunerea rechizitoriului intr-un do
sar penal soluționat recent de Judecătoria 
sectorului 5.

De fapt, cel inculpat n-a venit nici la 
proces. Cu toate investigațiile făcute, n-a

(Din declarația soțului reclamant In 
dosarul nr. 6 720/1976. Judecătoria sec
torului 3)

„Recunosc săvârșirea faptelor puse in sar
cina mea. Mențin declarațiile date cu ex
plicația că și eu mă aflam sub influenta 
băuturilor alcoolice și că intenția noastră 
nu a fost să luăm ceva de la victime prin 
forfă, ci doar să ne dovedim puterea...".

(Declarație în dosarul nr. 2 933/1976
Tribunalul municipiului București)

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

[faptul!
'DIVERS!
. Două I
I diagrame

(
Socotind după marele număr 
de felicitări primite anual de 
medicul primar Emil Crișan, di- | 
rectorul Sanatoriului de ortope
die din Eforie-Sud, înțelegi că . 

e unul din oamenii cu cei mai

I
 mulți prieteni. Iată doi dintre I 

expeditorii felicitărilor din acest 
an. în 1972, cînd a fost internat, • 
cu un picior aproape decalcifi- 
cat, Gheorghe Voica era un co- I

I pil. Acum, G. V. este sănătos, 
merge bine pe picioare, e ab
solvent al școlii de 8 ani și il * 

I anunță pe medic că urmează o 
școală de calificare. Al doilea I 

Icaz : o fostă pacientă, internată 
la virata de 2 ani, cu un diag
nostic grav (afecțiune la coloana I 

I vertebrală), este studentă în 
medicină și alătură felicitărilor I 

Iei pe cele ale soțului. Iată și o 
explicație mai detaliată a ma
relui număr de felicitări : în | 
1968. numărul pacienților recu
perați a fost de 1 400. în 1970 de I 

1 2 000, iar în anul trecut de 3 000.
Cifrele alcătuiesc diagrama efi
cienței muncii întregului colec- | 
tiv al Sanatoriului, iar numărul 
felicitărilor o diagramă a înal- ■ 

I-telor sentimente de recunoștință. !

Gol tras de
I un fotbalist **

•••fals |

I
Ce s-a gîndit într-o zi Coste! 
Taranenco din Galați 1 „De azi 
înainte o să mă recomand la 
toată lumea drept fotbalist de 
Ila F.C.M. din localitate. Chiar 

dacă o să mai greșesc cite ceva, i

I
 lumea o să mă ierte. Fotbaliștii I 

sint doar băieții răsfățați ai pu
blicului". In noua „calitate", a .

■ început să-și ofere serviciile I 
amatorilor de chilipiruri autoh- j 
tone și de proveniență străină. I 
A acționat cu abilitate, ușurin- * 
du-i pe mulți de bani și de , 

I multe obiecte, contra unor pro- I
misiuni... goale. L-a escrocat de ' 
2 000 de lei chiar și pe un fotba
list adevărat de la F.C.M. ! 
Cum, necum, respectivul „fotbo 

Ilist" a marcat multe goluri
buzunare străine. Pină la ur 
militia l-a dat de... gol. In ’ 
celor întîmplate, va lipsi 
„viata sportivă" a Gali 
vreo trei campionate.

I întâmplare
I cu „program 
I special"

I
 într-o simbătă seara, Iulj

Oltean, un pierde-vară din Ci 
gir, a crezut că a venit și pent 
el sorocul „marii lovituri". A 
că la terminarea programa 

Is-a tupiiat după rafturi, nur 
el știe cum, și a rămas inț 
în magazinul complex din l<f 
litate. S-a dezbrăcat de hai; 
lui, pe care le-a ars intr-un 

icipient metalic aflat în un
și s-a îmbrăcat, pe alese; 
magazin. A pregătit și un p 
frumos — cu haine și ba 
în valoare totală de peste 

Ilei cu gîndul să revină
să-și ia bagajul la lumina 

, Planul a eșuat, pentru că 
| n-a știut că magazinul

doua zi, duminica, progra 
Icial. Cînd au intrat in '

vînzătoarele au fost st 
de mirosul de fum, de li 
nilor, de lipsa hainelor, 
puțin de o oră I. O. a f( 

Iși i s-au schimbat di
hainele.

Pe unde 
umbli, 
Ioane?

I
 Soții Gheorghe șl Șina Arghir, 

din comuna Dumitrești, jua'ețul
Vrancea, ne scriu următoarele : 
„Cu o vreme in urmă, fiul nos- 

Itru a dispărut de acasă. Dorim 
mult să-l regăsim. Se numește 
Ion Crăciun, este născut in anul 
1954, in ziua de 14 noiembrie. 
Are 1,60 m înălțime, vorba re- 

Ipezită și suferă de strabism.
Rugăm pe cei care îl cunosc să 
ne comunice amănunte la adre
sa arătată, iar pe el il rugăm 
dacă citește aceste rinduri să 

| vină acasă".

I Plimbare
i scumpă

După ce a ispășit o pedeapsă 
penală, Ion Popa a promis că se 

Iva apuca de o muncă cinstită.
Numai că una a promis și alta 

Ia făcut. A stat puțin pe ginduri 
și s-a hotărit să-și reia vechea 
„îndeletnicire". Zis și făcut, 
într-una din zile a văzut intr-un 

Iloc un autocamion al centrului 
de legume și fructe din Drobeta- 
Turnu Severin. A studiat bine 
terenul și observînd că prin a- 
propiere nu e nimeni a urcat re- 

Ipede la volan și ...pe-aci ți-e 
drumul 1

Dar, ghinion pentru el. drumul

a fost cam scurt. După ce l-a 
salutat cuviincios, un om în u- 
niformă i-a cerut lui I.P. actele. 
Iar I.P. : „N-am. Mașina am 
«imprumutat-o» de pe stradă că 
am vrut să fac și eu o plimba
re". A fost dus să se plimbe 
înspre locul de unde abia ve
nise. Dacă 
acolo.

tot s-a obișnuit

Rubrică realizată de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil”

I
I

J

acesta.se
Caramit.ru
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Sosirea în Capitală a ministrului
afacerilor externe al Republicii India
Sîmbătă după-amiază a sosit in 

Capitală ministrul afacerilor externe 
fii Republicii India, Yeshwantrao 
Balwantrao Chavan, care face o vi
zită oficială în țara noastră la in
vitația ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul indian a fost salutat de 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Pacoste, ad-

junct al ministrului afacerilor ex
terne, de funcționari superiori din 
M.A.E.

Erau prezenți S. L. Kaul, ambasa
dorul Republicii India la București, 
membri ai ambasadei.

★
în curisul aceleiași zile, cei doi mi

niștri de externe au avut o între
vedere.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă prin 
care Ahmed Khalifa Al Suweidi, mi
nistrul afacerilor externe al Emira
telor Arabe Unite, mulțumește pen
tru felicitările adresate cu ocazia ce
lei de-a V-a 
nale.

aniversări a Zilei națio-

★
întreprinderii textile 

Arad a avut loc verni
sajul expoziției itinerante de foto
grafii intitulată „Reflexe : imagini 
din Statele Unite ale Americii". A 
participat Harry G. Barnes jr„ am
basadorul S.U.A. la București.

La clubul
„U.T.A." din
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HANDBAL» VOLEI Meciuri

Azi, finala România
Formația reprezentativă universi

tară a României nu dezminte faima 
și reputația handbalului nostru. în 
meciul decisiv al grupei B, ea a în
vins clar, cu 25—22 (în minutul 58, 
scorul era de 25—19 I), echipa țării- 
gazdă a campionatului, formația Po
loniei, și a intrat în finala celei de-a 
Vil-a ediții a competiției.

După ce au cucerit de două ori con- 
tiv titlul mondial — în 1973 (Sue- 

. și în 1975 (România) — iată-i pe 
handbaliștii noștri angajați într-o 
nouă tentativă de dobîndire a trofeu
lui. Antrenorii Nicolae Nedef și 
Eugen Trofin au alcătuit în ve
derea acestei întreceri din Polonia 
o formație simțitor modificată față de 
aceea care ciștigase titlul mondial u- 
niversitar în anul 1975. Această for
mație, deși lipsită de celebritățile 
handbalului internațional Penu și Bir- 
talan, Licu. Gațu, Cosma, sau chiar 
de Tudosie, accidentat în Polonia, a 
jucat mai bine de la o partidă la alta, 
reușind numai victorii și scoruri des
tul de concludente — cu Japonia 24— 
19, cu Tunisia 29—11, cu Belgia 44— 
11 ; astfel, la meciul România-Polo- 
nia îi era suficient șl un rezultat de

★
Campionatul național feminin de 

handbal a continuat ieri la Plo
iești cu desfășurarea altor întîlniri 
încheiate cu următoarele rezultate 
tehnice : Progresul București — Con
structorul Timișoara 12—14 ; Univer
sitatea Iași — Mureșul Tg. Mureș 
16—17 ; Confecția — Universitatea 
Cluj-Napoca 23—17 ; Textila Buhuși 
— Universitatea Timișoara 13—19 ; 
Rapid — I.E.F.S. 13—14.

în prima zi a turneului feminin de 
handbal, care se desfășoară la Oslo

Iugoslavia
egalitate pentru a pătrunde in finală. 
O mare forță de a înscrie a arătat 
golgeterul grupei B, Mihai Mironiuc, 
care pășește pe urmele celuilalt tu
nar provenit de asemenea de Ia Min- 
aur Baia Mare — Ștefan Birtalan. Re
amintim că în jocul contra echipei 
Poloniei el a marcat nu mai puțin de 
11 goluri din totalul de 25. Din rela
tările agențiilor de presă rezultă că 
sublinieri speciale se cuvin pentru 
Radu Voina, conducătorul de joc al 
formației, Cezar Drăgăniță, Werner 
Stockl și portarul Ștefan Orban.

Prin urmare, astăzi, de la ora 18, la 
Varșovia se va juca meciul final pen
tru titlul mondial universitar între 
echipele României și Iugoslaviei. Ad
versarii de azi ai echipei noastre se 
află pentru prima oară în finala a- 
cestei competiții, totuși, nici nu e 
nevoie să argumentăm care este va
loarea lor, odată ce reprezintă hand
balul iugoslav, unul dintre cele mai 
bune din lume sub toate aspectele. 
Va fi deci azi la Varșovia un meci 
final cu înalte calități handbalistice, 
pe măsura prestigiului competiției 
mondiale universitare.

de 
de 
in

în cupele europene, 
la Floreasca, Giulești 

și Dinamo
în după-amiaza acestei zile 

duminică, amatorii de volei au 
unde să aleagă : patru meciuri
cupele europene, la sălile Floreasca, 
Giulești și Dinamo — patru tentative 
extreme ale echipelor noastre de a 
recupera dezavantajul din partide- 
le-tur.

Programul, în ordinea orelor de în
cepere, este următorul : la sala Flo
reasca, ora 16, în „Cupa cupelor", 
Steaua — Plomien Sosnowiec (sco
rul și punctajul in meciul-tur : 1—3, 
38—53) ; la sala Giulești, ora 16, in 
„Cupa cupelor" — feminin. Rapid — 
Ț.S.K.A. Sofia (scor și punctaj în 
tur : 0—3, 28—45) ; la sala Dinamo, 
de la ora 17,30, meciuri îh 
ambele în „Cu.pa campionilor1 
masculin, 
(scor și punctaj : 0—3, 39—46). iar 
la feminin. Dinamo — Traktor 
Schwerin.

cuplaj, 
■“ — la 

Dinamo — S. C. Leipzig

Luptătorii mici și mari

Valerlu MIRONESCU
★

cu participarea unor formații repre
zentative puternice, echipa Iugosla
viei a întrecut cu scorul de 20—13 
(9—5) echipa U.R.S.S. Cea mai eficace 
jucătoare de pe teren a fost hand- 
balista iugoslavă Zorica Pavicevici, 
care a înscris șapte goluri. Din echi
pa sovietică s-a evidențiat Tatiana 
Makareț, autoarea a cinci goluri.

într-un alt joc, echipa R. D. Ger
mane a învins cu scorul de 14—9 (7— 
4) echipa Norvegiei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în sferturile de finală ale turneu

lui de la Birmingham (Alabama — 
S.U.A.), Bill Scanlon, in virstă de 20 
de ani, cotat ca o speranță a tenisu- 

! lui nord-american, a furnizat o mare 
surpriză reușind să-l elimine cu 7—6, 
6—4 pe Ilie Năstase 1 Bill Scanlon 

I s-a remarcat încă de anul trecut prin 
I victoria obținută în fața campionului 

italian Adriano Panatta la marele 
concurs de la Forest Hills.

I în alte două partide disputate, 
Jimmy Connors l-a învins cu 6—4, 
6—2 pe Cliff Drysdale, iar Ray 
Moore a dispus cu 6—4, 4—6, 7—6 de 
Vitas Gerulaitis.

• Campionatul național de hochei 
pe gheață a programat simbătă în 
Capitală, pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August", alte două 
meciuri, încheiate cu următoarele re
zultate tehnice : Dinamo — Dunărea 
Galați 13—2 (3—1, 2—1. 8—0) ;
Steaua — S.C. Miercurea Ciuc 9—1 
(1—0, 4—1, 4—0). Astăzi de la ora 
18.30 are loc derbiul : Steaua — Di
namo, care va fi precedat de ia ora

16 de jocul Dunărea — S.C. Miercu
rea Ciuc.

• în sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Adelaida (Aus
tralia), jucătorul american Vic Amaya 
l-a învins cu 6—3, 6—7, 6—3 pe aus
tralianul Colin Dibley. Celelalte par
tide programate nu s-au putut dispu
ta din cauza unei ploi torențiale.

• Campionul olimpic Piero Gros a
cîștigat proba de slalom desfășurată 
în stațiunea austriacă Altaussee. 
Schiorul italian a realizat în cele două 
manșe timpul total de 114”06/100. fi
ind urmat de austriacul Manfred 
Brunner — 114”63/100 și italianul
Fausto Rădici — 114”89/100.
• în cadrul competiției internațio

nale de schi pentru „Cupa Dinamo", 
sîmbătă, pe Valea lui Carp, a avut loc 
o probă masculină de slalom uriaș 
care a fost cîștigată de Al. Manta ■ 
(A.S.A. Brașov). Pe locurile următoa
re : Dan Cristea (Dinamo Brașov) și 
Gh. Bucur (A.S.A. Brașov).

Gălățenii își propun sporirea sen
sibilă a contribuției lor la alcătuirea 
viitorului lot olimpic al României. 
Diferite ramuri de sport care au ră
dăcini în județ — lupte și box, caiac 
și canoe, atletism, gimnastică femi
nină și altele — sînt prevăzute să-și 
dezvolte baza de masă, numai in 
1977 urmărindu-se testarea a 40 000 
de copii și juniori, alegerea dintre 
aceștia a viitorilor performeri. Spor
tul luptelor — atît la stilul greco-ro- 
man. cit și la cel „liber" — se bucu
ră de mai multă vreme de atenția 
organelor locale sportive, a cluburi
lor și asociațiilor, tendința principală 
vizînd și cuprinderea copiilor și ti
nerilor din mediul sătesc.

Patru centre de lupte se consoli
dează în comunele Liești, Grivița, 
Tulucești și în orașul Tirgu Bujor, 
angrenînd in pregătire și întreceri 
băieți vinjoși și plini de ambiție din 
rindul elevilor, tinerilor mecaniza
tori. lucrătorilor din I.A.S. și ță
ranilor cooperatori. Pentru copii e- 
xistă in fiecare dintre aceste patru 
centre cite două grupe de pregătire 
specială (școlari din clasele V—VIII). 

"Astfel. în jur de 40 de școlari din 
fiecare centru primesc instruirea de 
specialitate din partea unor antre
nori și profesori, cum sînt Dumitru 
Marin, Costică Dragomir, Stoica Pri- 
cop, Ionel Stan și alții. Asemenea 
dascăli, ocupindu-se regulat de pre
gătirea tinerilor talentați din mediul 
sătesc, îi propun ulterior promovării, 
spre perfecționarea cunoștințelor 
tehnice, la Școala sportivă nr. 2 din 
Galați și la clubul „Dunărea", ciub 
cu secție specializată pentru perfor
manțe pe plan național și interna
țional.

Subliniez ca foarte interesant fap
tul că organele locale comunale și 
conducerile cooperativelor agricole 
de producție dau un sprijin din ce 
în ce mai mare centrelor de lupte 
respective, iar populația, în special 
tineretul, înconjoară cu multă căldu-

Manifestări omagiale Eminescu
La Ipotești și Botoșani au avut loc, 

sîmbătă, manifestări omagiale prile
juite de împlinirea a 127 de ani de 
la nașterea „Luceafărului" poeziei 
românești, manifestări desfășurate 
in cadrul tradiționalelor „Zile Emi
nescu". Dimineața, la Școala genera
lă din Ipotești s-a desfășurat o șe
zătoare literară dedicată marelui 
poet ; au citit din versurile lor poeți 
invitați din București, Iași. Bacău. 
Suceava și Botoșani.

Cea de-a doua parte a zilei a fost 
marcată, la teatrul „Eminescu" din 
Botoșani, de un moment inedit: pre
miera absolută a spectacolului „Mu- 
reșanu", realizat după cunoscutul 
poem dramatic eminescian. Regia 
piesei aparține artistului emerit Ion 
Olteanu, iar contribuția scenografică 
artistului poporului Vida Gheza.

în aceeași zi, în București, teatrul- 
atelier „Manuscriptum" al Muzeului 
literaturii române a prezentat, în 
premieră, un spectacol cu drama is
torică în versuri a Iui Eminescu 
„Bogdan Dragoș". Despre destinul a- 
cestei creații eminesciene — piesă 
rămasă neterminată și pusă în scenă 
abia la o sută de ani de la scrierea

sa, a vorbit, cu acest prilej, regizorul 
spectacolului, Mihai Dimiu. în des
chidere, poetul loan Alexandru a 
citit o plachetă originală dedicată 
lui Eminescu.

Manifestări dedicate marelui poet 
Mihai Eminescu au avut loc și în 
Banat, sub egida consiliilor județene 
de educație și cultură socialistă A- 
rad, Caraș-Severin și Timiș. La Arad, 
în cadrul „Zilelor Editurii Emines
cu", scriitori, editori și cititori s-au 
întilnit cu prilejul lansării volumu
lui „Eminescu — cultură și creație". 
Lucrarea a fost prezentată de criti
cul literar Valeriu Râpeanu, directo
rul editurii, și de prof. univ. Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, autoarea stu
diului.

La Oravița, .unul dintre orașele 
prin care a trecut Eminescu în tim
pul peregrinărilor sale prin țară, a 
fost organizat simpozionul „Emines
cu în conștiința noastră", precum șl 
un recital din lirica poetului.

La Casa de culțură a studenților 
din Timișoara a avut loc spectacolul 
literar-muzical „Spună lumii large, 
steaguri tricolore".

R. P. BULGARIA

Mesajele șantierelor

(Agerpres)

PE SCURT, DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
MEHEDINȚI :

Se dezvoltă rețeaua 
sanitară la sate

Grija pentru asigurarea unor con
diții optime în vederea ocrotirii să
nătății oamenilor se materializează 
an de an și în realizarea unor noi șl 
moderne obiective dotate cu apara
tura necesară și încadrate cu perso-

din comunele gălățene
ră nu numai întrecerile propriu-zise, 
ci și antrenamentele copiilor, ale 
juniorilor și ale celorlalți luptători 
localnici. După cum ne declara tova
rășul G. lacomi, vicepreședinte al 
Consiliului popular Tulucești, cen
trului din această comună i 
procurat 
sportive, amenajîndu-i-se o sală de 
antrenament în căminul muncitoresc 
local. Astfel, prin grija comunei, sînt 
atrași la practicarea luptelor copii și 
tineri din Tulucești, dar și muncitori 
navetiști de la unitățile economice 
din Galați. La Tirgu Bujor, ne spu
nea tov. Gheorghe Albu, vicepreșe
dinte al consiliului popular orășe
nesc, sala de lupte a fost amenajată 
în localul școlii prin grija comună a 
primăriei și a organului sportiv ju
dețean. Antrenamentele, care au loc 
de patru ori pe săptămînă, după-a- 
miaza, sînt privite de multi locui
tori, iar cererile de înscriere la a- 
cest centru se află în continuă creș
tere. (Pe lîngă copii și juniori, aici' 
se antrenează în prezent tineri tim- 
plari, electricieni, mecanizatori etc.).

Firește, din cînd în cînd, pentru 
proaspeții practicanți ai luptelor se 
organizează întreceri. Ultiiha dintre 
acestea, în decembrie 1976, a reunit, 
alături de reprezentanții celor patru 
centre, luptători din Galați și Te
cuci, partidele desfășurindu-se în
fața unui public foarte numeros. 
Dintre viitorii performeri — am
vrea să-i credem pe cuvint — s-au 
remarcat copiii Tudorel Chirănuș, Io
nel Marin, Aurel Hagiu (Tulucești), 
juniorii Dumitru Panga, Sandu Mihai 
(Tg. Bujor) și Pavel Moraru, Vasile 
Gheorghiță, Ionel Mitu (Liești), ul
timii trei de acum campioni 
țeni.

Tudorel și Aurel, vă dorim 
nirea voastră ca sportivi, ca 
tori de frunte.

s-au
echipament și materiale

jude-
împli- 
luptă-

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii'

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 șl 19 ianuarie. In țara : Vreme in 
general închisă, mai ales In sudul ță
rii. Vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ninsoare, mal frecvente 
în Cîmpia Dunării, Dobrogea și sudul 
Moldovei. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări pînă la 40—60 km pe oră 
în sud și est, unde pe alocuri va vis
coli zăpada. Temperatura va scădea, 
mal ales in jumătatea de nord-est a 
țării. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 12 șl minus 2 grade, mai cobo- 
rite în nordul Moldovei și estul Tran
silvaniei, iar maximele între minus 7 
și 3 grade. In București : Vreme în
chisă, cu cerul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub formă 
de lapovlță și ninsoare. Vintul va pre
zenta intensificări temporare pînă la 
40—50 km pe oră. Temperatura in scă
dere ușoară.

• ALBA. în cadrul mani
festărilor Festivalului național 
„Cintarea României", la Casa de 
cultură din orașul Aiud a fost 
prezentată expunerea „Ideea 
unității naționale și spiritul de 
independență la români", ur
mată de un recital de poezie pa
triotică și revoluționară. La 
Ocna Mureș a avut loc o masij 
rotundă cu tema „Obiective de 
bază privind dezvoltarea agri
culturii socialiste in lumina con
sfătuirii de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 27—28 decembrie 
1976". • OLT. La etapa de masă 
a Festivalului național „Cînta- 
rea României", aflată în plină 
desfășurare,, in localitățile jude
țului Olt au fost antrenate 21 
formații corale, 12 echipe de 
dansuri tematice, 41 colective de 
montaje literar-muzicale. 46 bri
găzi artistice de agitație, 25

cercuri de muzică, unele dintre 
ele recent create. Concomitent, 
au fost inițiate și o serie de ac
țiuni in vederea revitalizârii ac
tivității altor formații, precum 
și în direcția înnoirii repertoriu
lui acestora. • TULCEA. La Ga
leriile de artă „Dacia" din mu
nicipiul Tulcea, a fost deschisă 
o expoziție județeană de artă 
plastică. Sînt expuse lucrări ale 
unor pictori și graficieni locali 
reprezentind 
luptători care 
libertatea și 
triei, imagini 
dustrial contemporan al Tulcei. 
• CLUJ. La Muzeul de artă din 
Cluj-Napoca, în cadrul ma
nifestărilor cultural-științifice 
„Seri clujene", s-a desfășurat 
simpozionul „Artele plastice și 
educația patriotică a tineretului".

figuri ale unor 
s-au jertfit pentru 
independenta pa- 
din peisajul in

Artiști plastici, critici de artă, 
cadre didactice universitare au 
prezentat comunicări pe margi
nea celor mai recente creații ar
tistice. • BACAU. Peste 22 000 
de artiști amatori din satele și 
orașele județului Bacău se în
trec, în aceste zile, în cadrul 
festivalului-concurs „Vitejii nea
mului", închinat sărbătoririi 
unui veac de la independența 
de stat a României. „Județul 
Bacău in cincinalul revoluției 
tehnico-științifice 1976—1980“ — 
se intitulează fotoexpoziția edi
tată la Bacău, din inițiativa sec
ției de propagandă a comitetu
lui județean de partid, in 3 000

(Urmare din pag. I)
și, în general, a tuturor oamenilor 
muncii de a-și mobiliza energiile în 
direcția înfăptuirii hotăririlor con
ducerii partidului o constituie che
marea la întrecere lansată de Comi
tetul județean Cluj al P.C.R., adre
sată tuturor comitetelor județene de 
partid pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor stabilite în planul pe 
anul 1977. Angajamentele mobiliza
toare asumate, importantele obiecti
ve concrete înscrise in domeniile ac
tivității industriale, investițiilor și 
construcțiilor, transporturilor, circu
lației mărfurilor și prestărilor de 
servicii se constituie ca un puternic 
îndemn pentru mobilizarea exigentă 
a rezervelor interne, sub semnul 
creșterii hotărite a eficientei econo
mice.

Un important eveniment în viața 
partidului îl constituie începerea — 
tot în această săptămînă — a adu
nărilor pentru dări de seamă și ale
geri în organizațiile de partid. Pri
lejuind dezbateri aprofundate ale 
principalelor probleme ale activită
ții organizatorice și politico-educati
ve desfășurate de organizațiile P.C.R. 
pentru înfăptuirea Programului a- 
doptat de Congresul al XI-lea. ana- 
lizînd concret activitatea comuniști
lor. a organelor conducătoare ale or
ganizațiilor de partid. adunările 
pentru dări de seamă și alegeri re
liefează progresul notabil realizat 
pe calea perfecționării stilului de 
muncă, a creșterii capacității organi
zatorice și a conștiinței revoluționa
re a comuniștilor. în cadrul lor, 
membrii de partid. împletind strins 
munca politică și activitatea econo
mică. analizează, totodată, căile de 
îndeplinire a sarcinilor pe anul în 
curs și pe întregul cincinal, stabi
lind măsuri corespunzătoare în ve
derea înscrierii colectivelor de mun

că cu angajamente insuflețitoare in 
marea întrecere socialistă care are 
ca obiectiv realizarea în mod exem
plar a prevederilor acestui an hotă- 
ritor al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice.

In spiritul cerințelor 
amplificam 

schimburilor economice
Săptămînă care se încheie prileju

iește consemnarea a noi și semnifi
cative fapte, care pun in evidență 
preocuparea susținută a României 
socialiste pentru dezvoltarea colabo
rării internaționale, a schimburilor 
economice — pirghie de seamă a 
realizării prevederilor cincinalului 
și una din cerințele fundamenta
le ale contemporaneității, de natură 
să contribuie la progresul fiecărei 
țări și al societății omenești in an
samblu și. in același timp, la con
solidarea climatului politic general.

Dinamica schimburilor României 
este elocvent ilustrată de faptul că 
întreținem, in prezent, relații econo
mice cu peste 130 de state de pe toa
te continentele, ponderea principală 
oeupind-o, în mod firesc, țările so
cialiste. în acest cadru, cunoaște o 
continuă adincire și diversificare co
laborarea cu Uniunea Sovietică, care 
ocupă, după cum se știe, primul loc 
in rindul partenerilor noștri econo
mici. Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ministrului co
merțului exterior al U.R.S.S., Niko
lai Patolicev. semnarea protocolului 
referitor la schimburile de mărfuri 
și plățile între cele două țări pe anul 
în curs marchează, fără îndoială, noi 
pași înainte în acest sens, relevînd

voința celor două țări de a extinde 
continuu colaborarea pe plan econo
mic în interesul reciproc, al cauzei 
socialismului și păcii.

în același sens se înscrie și sem
narea la Berlin a protocolului pri
vind schimburile de mărfuri pe 1977 
între România și R.D.G. Ca și in 
cazul protocolului cu U.R.S.S., eloc
vent este faptul că, in cadrul livră
rilor reciproce, o pondere tot mai 
mare revine mărfurilor cu grad înalt

nai de specialitate. Astfel, în ultimii 
ani s-au construit și dat în folosin
ță noi dispensare umane în localită
țile Livezile. Pătulele, Bălăcită, Girla 
Mare, Florești, Dîrvari, Ilovița, Eșel- 
nița, Dubova, Șvinița. Pădina Mare. 
Alte trei asemenea obiective vor fi 
inaugurate curînd în comunele Ma- 
lovăț, Izvorul Bîrzii și Cireșu, iar la 
alte două lucrările de construcție ur
mează să înceapă în comunele Brez- 
nița de Motruși Breznița de Ocol. La 
obiectivele date în folosință locuitorii 
comunelor și satelor au efectuat prin 
muncă voluntar-patriotică lucrări în 
valoare de peste 1,2 milioane lei. 
(Virgiliu Tătaru).

între Sofia și Botev- 
grad, pe șoseaua care 
leagă capitala bulgară 
de Plevna și Bucu
rești, se află Vitinia. 
Este îndeobște cunos
cut că acest punct de 
trecere peste munții 
Balcani pune la grea 
încercare pe orice con
ducător auto, în pri
mul rînd pe cei de 
la întreprinderea de 
transporturi interna
ționale din Sofia, în 
special în perioada de 
iarnă. Studii îndelun
gate întreprinse de 
specialiștii bulgari i-au 
condus pe aceștia spre 
o singură soluție : fo
rarea unui tunel.

în primele zile ale 
acestui an, de pe Vi
tinia a sosit vestea de
clanșării atacului îm
potriva rocii dure a 
muntelui. Și tot de 
aici avea să vină, ca 
răspuns la chemarea 

■ P.O. Bulgar, lansată la 
început de an, primul 
angajament de scurta
re a termenelor de 
execuție. Eroul Mun
cii Socialiste Mincio 
Papazcikov s-a anga
jat, în numele brigă
zii pe oare o conduce, 
să dea în exploatare 
tunelul (lung de 1 120 
de metri, lat de 12,5 m 
și înalt de 7,8 m) la 1

mai 1980 — cu două 
luni înainte de data 
stabilită prin planul de 
stat.

Exemplul construc
torilor de automagis- 
trale nu este, desigur, 
singurul. La puține 
zile, Devnia, unul din
tre cele mai mari șan
tiere ale cincinalului 
bulgar, raportează a-

însemnări 
de călătorie

prinderea, Înainte de 
termen, a focului la 
cel de al cincilea cup
tor de 
ciment, 
rii din 
județul 
intrarea 
a unui 
de panouri prefabrica
te pentru locuințe, cu 
o capacitate de pro
ducție — în prima eta
pă — de 1300 de apar
tamente pe an.

Vești asemănătoare 
sosesc și de pe alte 
șantiere. De la șantie
rul Combinatului chi
mic din Iambol, unde 
se află în construcție 
fabrica de mătase po- 
liesterică, unul dintre 
marile obiective ale

la Fabrica de 
iar constructo- 
satul Stolnik, 
Sofia, anunță 
în exploatare 
nou combinat

economiei bulgare din 
această etapă, s-a a- 
nunțat angajamentul 
de a se depăși para
metrii tehnico-econo- 
mlci ai proiectului. De 
altfel, construcția uni
tății de la Iambol face 
parte dintr-un vast 
program de construc
ții ale industriei chi
mice, 
gure 
toare 
fibre 
form 
lite de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.B., la 
sfîrșitul actualului cin
cinal, în 1980, produc
ția de fibre chimice în 
Bulgaria trebuie să 
atingă 110 000—115 000 
tone pe an. Cînd, la 
mijlocul anului viitor, 
se vor produce prime
le cantități de mătase 
artificială la Iambol, 
capacitatea fabricii va 
ti de 6 500 tone pe an.

Asemenea vești — 
mesajele șantierelor — 
rezultatele obținute 
incă din primele zile 
ale anului sînt o ga
ranție că angajamen
tele asumate de oa
menii muncii de pe 
șantierele actualului 
cincinal vor fi înde
plinite cu succes.

C. AMARIȚEI

destinat să asl- 
o creștere simți- 
a producției de 

sintetice. Con- 
sarcinilor' stabi-

ALBA :

Noi construcții 
sociai-culturale

In acest an, IA orașele și comunele 
județului Alba se realizează un vo
lum sporit de construcții social-cul- 
turale. Zestrea edilitară a localități
lor se va îmbogăți cu peste 3 100 a- 
partamente, 3 cămine pentru nefami- 
liști cu peste 700 locuri, 5 cămine și 
creșe pentru copii. Se vor construi, 
de asemenea, spații comerciale care 
însumează 2 466 mp. In orașele Alba 
Iulia. Blaj și Cîmpeni se vor da în 
folosință trei hoteluri, care se află a- 
cum in diferite stadii de execuție. 
Rețeaua de învățămînt 
cu 2 școli cu 36 săli de 
și laboratoare. (Ștefan

MARAMUREȘ:

se va extinde 
clasă, ateliere 
Cinică).

Arhitecți in competiție
Secția de arhitectură și sistemati

zare a Consiliului popular județean 
Maramureș a lansat în cursul anu
lui trecut un concurs cu tema : „Sis
tematizarea și închegarea urbanistică 
a Pieței Unirii din Baia Mare". Com
petiția avea ca temă găsirea unor 
soluții arhitectonice și constructive 
originale, care să corespundă cerin
țelor moderne de 
iilate și confort 
carce inutil nota 
dărilor. Acum, 
încheiat, comisia 
ierarhia, fiind nevoită să premieze 12 
lucrări datorită calității și utilității 
acestora. Ciștigător al concursului a 
fost declarat tînărul arhitect băimă- 
rean G. Dieneș. (Gheorghe Susa).

estetică, funcționa- 
urban, fără să in- 
de plată a benel’i- 
cind concursul s-a 
a stabilit cu greu

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

„Este clima terestră în schimbare ?“
Timpul se va răci sau, dimpotrivă, vom asista la o relncălzire ? — 

iată o întrebare ce revine cu insistență in literatura de specialitate, dat» 
fiind un șir de dereglări produse in ultimul timp in starea tradițională 
a vremii. In încercarea de a elucida această problemă foarte controver
sată, publicistul american Jonathan Power schițează, in paginile co
tidianului „International Herald Tribune", un tablou de ansamblu:

de exemplare. • ARGEȘ. La 
întreprinderea de confecții și 
întreprinderea de componente 
electrice pasive din Curtea de 
Argeș au avut loc simpozioanele 
„Pagini glorioase din lupta po
porului român pentru indepen
dență", „Cucerirea independen
ței de stat a României — mo
ment semnificativ in istoria po
porului român". „Cintec pentru 
muncă", „Vă cinstim, eroi" sinț 
titlurile recitalurilor de versuri 
patriotice prezentate de actori 
ai Teatrului de stat din Pitești 
în fața muncitorilor de la Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui și Combinatul de articole din

Pentru consolidarea 
cursului spre 

destindere si colaborare »
Lărgirea cooperării economice con

stituie, după cum se știe, una din 
direcțiile prioritare de acțiune în
sorise în Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in

De pe la 1890 pînă prin 1945 — 
arată Power — temperatura generală 
pe glob a înregistrat o creștere de 
circa 0,5°C. De atunci însă a surve
nit o scădere în jur de 0,3° C. A fost 
astfel marcat începutul unui 
de răcire care s-ar putea să 
centueze.

Ca urmare a acestei răciri, 
fața globului acoperită de zăpadă șl 
gheață s-a extins, conform estimări
lor, cu 10—15 la sută. Sezonul muso- 
nilbr in Asia prezintă neregularități 
de apariție și intensitate. Regiunea 
Sahel (centura sudică a Saharei) a 
fost ani de zile victima unei secete 
devastatoare. Iar in 1976, un șir de 
țări din Vestul Europei au cunoscut 
o secetă din cele mai cumplite 
ultimele 2—3 secole.

Opiniile climatologilor în ce 
vește tendința de răcire a Terrei 
diferite. Dar asupra unui punct exis
tă un consens general : modificări 
majore sînt în curs în ansamblul cir
culației atmosferice. Zona inferioară 
a așa-numitului vortex circumpolar 
(calota vînturilor de mare altitudine 
deasupra Polului Nord) s-a situat 
in cursul verii trecute mai la sud ca 
niciodată. De aci — ca unul din efec
tele de anvergură : încetinirea obiș
nuitei deplasări spre est, în perime
trul Europei, a „grupurilor climati
ce" specifice continentului. în ase-

cauciuc din Pitești. O consfă
tuire cu responsabilii cercurilor 
„Micii mecanizatori" a avut loc 
la Costești, în cadrul căreia s-a 
dialogat despre „Frumusețile 
meseriei de mecanizațor" și 
„Educația prin muncă și pentru 
muncă". • SUCEAVA. Din ini
țiativa secției de propagandă a 
comitetului județean de partid 
a fost lansat un concurs la care 
iau parte gazetele de perete și 
satirice, centrele de radioficare 
și stațiile de amplificare. Cen
trul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de masă a scos de sub tipar 
o culegere de montaje literar-

menită să treacă în revistă rezulta
tele de pînă acum și, mai ales, să 
adopte măsuri pentru traducerea cit 
mai eficientă în viață a Actului fi
nal. Necesitatea unei bune pregătiri 
a întilnirii — în primul rînd prin 
fapte, prin acțiuni efective de natu
ră să stimuleze cursul spre destindere 
și cooperare — a fost relevată cu 
putere de România socialistă, fiind 
în repetate rînduri subliniată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. în contex-

CRONICA SÂPTĂMÎNII
de prelucrare tehnică, ceea ce dă ex
presie progreselor tot mai marcante 
Înregistrate de economiile țărilor so
cialiste. Ambele documente prevăd 
sporuri substanțiale față de anul pre
cedent. potrivit obiectivelor prevăzu
te in acordurile de colaborare pe 
termen lung, care stabilesc majora
rea considerabilă a livrărilor reci
proce de mărfuri : cu 70 la sută cu 
U.R.S.S. și de două ori cu R.D.G.

Aeordînd o atenție deosebită co
laborării economice cu țările alături 
de care .construim noua orinduire, 
România amplifică, în același timp, 
schimburile cu celelalte state ale lu
mii, din recentele evoluții în aceas
tă direcție cuvenindu-se a se men
ționa convorbirile economice româ- 
no-olandeze și cele financiare româ- 
no-italiene de la București, care au 
cristalizat noi măsuri pentru extin
derea cooperării reciproc avantajoase.

Europa. Desigur, în perioada de un 
an și jumătate care s-a scurs de la 
semnarea acestui important docu
ment s-a înregistrat un șir de pași 
pozitivi în acest domeniu. Nu este 
mai puțin adevărat că o serie de ac
țiuni de anvergură pe linia cooperă
rii intereuropene nu au depășit1 incă 
faza intențiilor, după cum tot atît de 
adevărat este că se mențin un șir de 
bariere și restricții in calea desfășu
rării schimburilor economice. Pe de 
altă parte, nu se poate spune că s-au 
realizat acțiuni concrete în aseme
nea domenii esențiale cum ar fi 
dezangajarea militară și dezarmarea 
pe continent.

Iată motivele pentru care incă 
de pe acum se constată in rin
dul opiniei publice europene un 
interes tot mai sporit pentru pregă
tirea în condiții cît mai bune a re
uniunii de ia Belgrad din iunie a.c.,

tul preocupărilor internaționale față 
de această chestiune se cuvine a 
releva examinarea de către Prezidiul 
R.S.F. Iugoslavia — țara-gazdă a vii
toarei reuniuni — a pregătirilor le
gate de buna ei desfășurare.

Pe aceeași linie, agenda săptă- 
minii a consemnat o serie de acțiuni 
circumscrise marelui deziderat al 
făuririi unei noi ordini economice 
mondiale, dintre care putem men
ționa conferința de la New Delhi a 
miniștrilor însărcinați cu problemele 
industriale din 22 de țări în curs de 
dezvoltare, reuniunea de la New 
York a primei sesiuni a Comitetu
lui pregătitor al Conferinței O.N.U. 
pentru cooperare tehnică între țările 
în curs de dezvoltare, ca și ecoul 
pozitiv al propunerii Pakistanului de 
convocare a unei reuniuni la nivel 
înalt a statelor lumii a treia, consa
crată acestei probleme.

proces 
se ac-
supra-

din
pri- 
sînt

menea condiții, anticiclonii tind să 
se stabilizeze ; în paralel, zonele de- 
presionare sînt împinse spre sud — 
aceasta fiind și explicația sporirii 
căderilor de precipitații asupra Me- 
diteranei și Orientului Mijlociu. Tot
odată, centura circulației tropicale 
s-a îngustat în direcția Ecuatorului, 
ceea ce face ca ploile musonice să 
nu mai ajungă, ca odinioară, atît de 
mult spre nord.

Aceste modificări n-au survenit în 
mod uniform, ci disparat și discon
tinuu. în această lumină, in India, 
de pildă, cei doi ani musonici buni 
fir putea fi priviți mai curînd ca un 
„intermezzo de circumstanță" în con
textul unui climat in vădită meta
morfoză.

De fapt, n-ar trebui să ne arătăm 
surprinși că vremea dă semne de 
schimbare. în decursul istoriei au 
fost numeroase momentele de schim
bări climatice.

în ce privește evoluția vremii de 
aci înainte,este greu de făcut pre
ziceri, întrucit intervin mereu felu
rite necunoscute. Chiar dacă tendin
ța actuală de răcire treptată ar per
sista pînă pe la sfîrșitul veacului, 
trebuie avut în vedere că știința și 
tehnica vor asigura mijloace de na
tură să influențeze atmosfera și să 
contracareze tendința de răcire.

muzicale, librete de dans tema
tic și fragmente din texte de 
brigadă artistică de agitație 
aparținînd unor autori suceveni. 
• HUNEDOARA. La școlile ge
nerale din Toplița și Băiești, 
precum și la unele școli din Hu
nedoara și Lupeni au avut loc 
concursuri de cunoștințe pe te
mele : „Tradiții ale luptei secu
lare a poporului român pentru 
libertate socială și independen
ță națională", „Sintem 
de daci și de romani", 
pendența reflectată in 
tură". La Brîznic, Zlaști,
iul de Jos și în alte- localități 
hunedorene au fost organizate, 
în aceste zile, numeroase ac
țiuni instructive cu filme do
cumentare și științifice. Au 
fost prezentate documentarele :

nepoți 
„Inde- 
litera- 

Lunco-

„P.C.R. — organizatorul și con
ducătorul victoriilor noastre", 
„Omagiu țării", „Al XI-lea Con
gres al partidului" și altele. 
• MEHEDINȚI. „Cintarea Ro
mâniei" este titlul foii volante 
editate de consiliul județean al 
educației politice și culturii so
cialiste, în care sînt popularizate 
acțiunile și manifestările care 
au loc 
cadrul 
tistice 
zentat 
prelucrare a lemnului din Dro- 
beta Turnu-Severin un spectacol 
sub genericul „Urcăm trepte de 
lumină". „Ecouri ale anului 1907 
în literatură" s-a intitulat seara 
literară organizată la Casa de 
cultură din Baia de Aramă.

în localitățile județului în 
festivalului. Formații ar- 
ale sindicatelor au pre- 
în sala Combinatului de

Corespondenții „Scinteii"

Sînt evoluții care vin să sublinie
ze, o dată în plus, justețea și opor
tunitatea propunerilor românești pri
vind importanța trecerii la înfăp
tuirea unor măsuri practice, efecti
ve, pe linia restructurării relațiilor 
economice mondiale — propuneri cu
prinse in documentul de poziție pre
zentat încă la sesiunea extraordinară 
din septembrie 1975 a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Evoluții pozitive
După eliberarea tovarășului San

tiago Carrillo și hotărîrea guver
nului spaniol de dizolvare a Tri
bunalului ordinii publice, de tristă 
amintire — măsuri salutate cu legi
timă satisfacție de opinia publică 
— situația din Spania a continuat să 
marcheze unele evoluții cu caracter 
pozitiv. Astfel, pentru prima dată 
de la războiul civil din 1936—1939 
a avut loc un dialog formal între 
guvern și o delegație a opoziției, 
care a vorbit și în numele partidu
lui comunist ; pe de altă parte, gu
vernul a înaintat Cortesurilor (par
lamentul) un proiect de reformă 
menit să restabilească libertățile sin
dicale suprimate de regimul fran- 
chist în 1938. Cerințele democratiză
rii vieții politice din Spania impun, 
așa cum subliniază exponent» cer
curilor celor mai largi ale opiniei 
publice din această țară, trecerea 
hotărită. fermă și neîntîrziată la so
luționarea unor asemenea probleme 
vitale ca amnistierea deținuților po
litici. asigurarea pentru toate parti
dele, inclusiv comuniștii, forță poli
tică de bază a țării, a posibili
tății de a-și desfășura liber activi
tatea. Exprimîndu-și, în legătură cu 
aceasta, voința de a se reîntoarce 
in țară după patru decenii de 
exil, președinta P.C. din Spania,

Dolores Ibarruri, declara : „O nouă 
Spanie este pe punctul de a se naș
te. O Spanie la care au visat cei 
mai buni oameni ai noștri"...

Și într-o altă zonă care polarizea
ză atenția opiniei publice internațio
nale, Orientul Mijlociu, se înregis
trează evoluții pozitive. Paralel cu 
lărgirea și consolidarea procesului 
de normalizare in Libatn, se contu
rează un consens tot mai larg pri
vind convocarea Conferinței de la 
Geneva în vederea realizării unei 
păci trainice și juste în această par
te a lumii, apreciindu-se că există 
azi șanse de a se ajunge la o soluție.

In fine. în Ce privește problema 
rhodesiană, președintele Zambiei, ca 
reprezentant al celor cinci state afri
cane vecine cu Rhodesia („statele 
din prima linie"), și-a exprimat op
timismul față de posibilitatea unei 
reglementări politice a acestei pro
bleme, depășindu-se impasul in 
care a ajuns în prezent reuniunea 
cu privire la viitorul constituțional 
al Zimbabwe. în timp ce acțiu
nile forțelor patriotice de elibe
rare a poporului Zimbabwe se inten
sifică, un element nou, demn de 
menționat, este crearea, chiar la Sa
lisbury, a unei noi organizații poli
tice a populației albe care, respin- 
gînd intransigența regimului rasist 
al lui Ian Smith, se pronunță pen
tru transferarea pașnică a puterii 
către majoritatea africană.

Sint evoluții care — dincolo de 
orice zig-zaguri și sinuozități — pun, 
o dată mai mult, în evidentă afir
marea proceselor și tendințelor noi 
pe arena internațională, a cerinței 
de a se asigura soluționarea proble
melor în suspensie pe baza respec
tării dreptului imprescriptibil al tu
turor popoarelor la dezvoltare liberă 
și independentă.

Eugen FLORESCU 
Romulus CAPLESCU
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Aspră condamnare
a regimului rasist rhodesian

O rezoluție a Consiliului de Securitate

Consiliul de Securitate a adoptat 
vineri noaptea o rezoluție care cere 
oprirea imediată și totală a tuturor 
actelor ostile comise de regimul ra
sist din Rhodesia împotriva statului 
Botswana și prevede trimiterea unei 
misiuni a consiliului pentru evalua
rea cerințelor acestui stat african, 
care au crescut ca urmare a modifi
cării forțelor sale în vederea apă
rării teritoriului.

Rezoluția cere guvernelor și insti
tuțiilor specializate ale O.N.U. să 
furnizeze un ajutor economic Bots
wanei, în lumina concluziilor misiu
nii de anchetă. De asemenea, ea re
afirmă dreptul inalienabil al poporu
lui din Rhodesia la autodeterminare

și independentă și proclamă legiti
mitatea luptei sale pentru a se bucu
ra de aceste drepturi. în document 
sint condamnate energic toate ac
tele de provocare, inclusiv amenin
țările și atacurile militare comise 
împotriva Botswanei de regimul ile
gal al Rhodesiei, precum și toate 
măsurile de represiune care violea
ză drepturile și libertățile 
mentale ale poporului _____ ,
contribuind la instabilitate și absență 
păcii în regiune.

Rezoluția deplînge, de 
toate actele de colaborare care sus
țin regimul ilegal al Rhodesiei și îl 
încurajează să sfideze nepedepsit 
rezoluțiile consiliului.

funda- 
rhodesian.

asemenea.

In sprijinul aspirațiilor de independența
ale poporului namibian

Organizația 
de- Sud-Vest 
mulat cererea 
unor alegeri „_____ ___ _____  ,
sub supraveghere internațională. în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Windhoek, S.W.A.P.O. arată că va 
continua să ceară Organizației Na
țiunilor Unite, tuturor guvernelor și 
forțelor progresiste din lume spriji
nirea poporului namibian, pentru a 
determina Africa de Sud să accepte 
organizarea unor alegeri în Namibia, 
Bub supraveghere internațională.

Totodată, agenția France Presse

Poporulu! din Africa 
(S.W.A.P.O.) a refor- 
sa privind organizarea 
generale în Namibia,

*

informează că Organizația studen
ților africani din Namibia a anun
țat că a lansat apelul de a fi 
boicotate cursurile la toate școlile 
din Namibia. în semn de protest față 
de plasarea lor sub controlul Depar
tamentului sud-african al educației.

Pe de altă parte, s-a anunțat că o 
comisie formată din cinci reprezen
tanți ai Uniunii Interparlamentare 
s-a întîlnit sîmbătă la Dar Es Sa
laam, cu locuitori din Namibia, ac
țiune care se înscrie în ancheta pe 
care o întreprinde cu privire la acest 
teritoriu.

Lucrările „Forumului mondial al forțelor păcii"
MOSCOVA 15 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Lucrările „Fo
rumului mondial al forțelor păcii" 
de la Moscova au continuat, sîmbătă, 
cu dezbateri pe grupe de lucru. în 
intervențiile lor, reprezentanții ro
mâni, exprimînd poziția tării noas
tre, au subliniat necesitatea mobili
zării opiniei publice în vederea adop-

tării de măsuri concrete, viabile 
pentru înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru consolidarea procesului des
tinderii, asigurarea securității po
poarelor și promovarea unor relații 
de colaborare largi, întemeiate pe 
principiile dreptului internațional.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri egipteano-iordaniene • Apropiat turneu al secre
tarului general al O.N.U. • Preocupări pentru dezvoltarea 

economica a Libanului
Ministrul afacerilor externe al 

Egiptului, Ismail Fahmi, a declarat 
că, în cadrul discuțiilor avute vineri, 
președintele egiptean, Anwar Sadat, 
și regele Hussein al Iordaniei au 
analizat eforturile ce trebuie desfă
șurate pentru a determina toate păr
țile implicate în conflictul din Orien
tul Mijlociu să participe la Conferin
ța de la Geneva și să „înceapă con
vorbiri constructive în vederea reali
zării păcii".

De la Națiunile Unite se anunță că 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, urmează să întreprindă 
un turneu prin unele țări din Orien
tul Mijlociu. Ca etape ăle acestui 
turneu, ce va începe probabil la 1 
februarie, sint menționate Cairo. Da
masc, Tel Aviv, Amman și Beirut, 
unde Kurt Waldheim urmează să-l 
întîlnească și pe Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

în ce privește Libanul, la Beirut 
a avut loc. sîmbătă, sub conducerea 
președintelui Elias Sarkis, o reuniune 
a cabinetului, consacrată examinării 
rezultatelor eforturilor pentru întări
rea securității la scara întregii țări, 
precum și a unor proiecte de măsuri 
menite să contribuie la stimularea 
refacerii economiei naționale.

în cadrul reuniunii, primul minis
tru Selim Al-Hoss a prezentat un ra
port asupra rezultatelor vizitelor pe 
care le-a întreprins recent în Irak, 
Bahrein, Qatar, Emiratele Arabe Uni
te și Oman. Convorbirile avute cu 
oficialitățile țărilor vizitate s-au re
ferit la participarea acestor state la 
procesul de reconstrucție a Libanului. 
După cum a precizat primul ministru 
libanez, majoritatea statelor arabe 
s-au arătat gata să acorde asistentă 
pentru refacerea economiei libaneze, 
afectată serios de cele 19 luni de 
război civil.

★
La Cairo au început sîmbătă după- 

amiază lucrările unei reuniuni a mi
niștrilor de externe din țările mem
bre ale Ligii Arabe, în cursul căreia 
vor fi discutate în principal probleme 
ce privesc dialogul cu Piața comună 
— transmite agenția M.E.N. în ca
drul reuniunii va fi abordată, de ase
menea. cooperarea dintre statele 
arabe și cele ale Africii în perspec
tiva conferinței la nivel înalt arabo- 
africane, prevăzută să se desfășoare 
la sfîrșitul acestei luni la Lusaka, 
în sfîrșit, miniștrii de externe vor 
examina cererea guvernului libanez 
privind prelungirea mandatului for
țelor arabe de descurajare cu încă 
șase luni. Mandatul acestora expiră 
la 26 aprilie.

Opinii in favoarea creării unei noi Vizita în R. D. G

BOSTON
într-o declarație făcută în fața 

membrilor Consiliului pentru proble
me mondiale din Boston, președinte
le Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare. Robert 
McNamara, a propus crearea unei 
comisii internaționale neguverna
mentale pentru depășirea impasului 
în care se află în prezent dialogul 
dintre statele industrializate și țările 
în curs de dezvoltare. El a propus 
ca președinția acestei comisii să fie 
încredințată fostului cancelar al 

. R.F.G., Willy Brandt.
în opinia lui McNamara, un ase

menea organism ar avea menirea'să 
analizeze problemele și să formuleze 
recomandări 
apropierea 
știut fiind 
U.N.C.T.A.D.
nord-sud de la Paris nu au condus la 
nici un acord fundamental între păr
țile interesate. Președintele B.I.R.D. a 
apreciat că membrii acestei co
misii vor trebui desemnați „dintre 
personalitățile politice din statele in
dustrializate și țările în curs de dez
voltare, care au o experiență prac
tică în problemele dezvoltării sau au 
dovedit o competentă profesională 
deosebită în activitatea economică 
dedicată dezvoltării".

La rîndul său, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a de
clarat că este deosebit de interesat 
de propunerea avansată de președin
tele B.I.R.D.

El a subliniat că actualele -nego
cieri trebuie să se desfășoare cît mai 
urgent posibil, apreciind că organis
mul propus de Robert McNamara ar 
putea să aducă o contribuție valo
roasă în direcția strădaniilor O.N.U. 
privind restructurarea relațiilor eco
nomice internaționale. Pe de altă 
parte, secretarul general al O.N.U. a

relevat că acordă o mare importanță 
negocierilor din diverse 
privind înfăptuirea unei noi 
economice internaționale.

CARACAS

forumuri 
ordini

pentru a ajuta la 
punctelor de vedere, 
că ultima sesiune a 
și evoluția dialogului

La Caracas, ministrul de 
venezuelean, Ramon Eseovar 
a afirmat că țările latino-americane 
sint preocupate în prezent de cău
tarea unor forme care să le elibere
ze de vechile lor „servituti econo
mice internaționale", situație cu care 
sint confruntate de altfel și celelalte 
state în curs de dezvoltare.

Referindu-se la necesitatea instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale, ministrul venezuelean 
a subliniat lipsa de progrese pe ca
lea realizării 
ția „lumii a 
constituie un 
impulsioneze 
ții de cooperare internațională care 
să nu se bazeze pe subordonarea 
unor țări de către altele și să elimi
ne vechile relații inechitabile.

externe 
Salom,

acestui obiectiv. Pozi- 
treia" — a spus el — 
argument destinat să 
degajarea acelor solu-

ISLAMABAD
în aceeași ordine 

secretarul general 
Națiunilor Unite 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Gamani 
Corea, a declarat sîmbătă. la Isla
mabad, că țările în curs de dezvol
tare trebuie să facă tot ce le stă in 
putință pentru a se consolida pe pla
nul economiei și a promova coope
rarea. în cadrul convorbirilor cu 
personalități guvernamentale pa
kistaneze s-a discutat problema da
toriilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare, stabilirii unui fond pen
tru susținerea prețului materiilor 
prime și despre dialogul între țările 
dezvoltate și cele in curs de dez
voltare.

de preocupări, 
al Conferinței 

pentru Comerț și 
(U.N.C.T.A.D.), ~

agențiile de presă
întrevedere chino-libe- 

rinnă. Hua Kuo"fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, a primit 
delegația liberiană, condusă de Adolp
hus Benedict Tolbert, președintele 
Comitetului pentru afacerile externe 
al Camerei Reprezentanților din Li
beria.

Federația din Bruxelles a 
Partidului Comunist din Belgia 
a organizat o seară culturală 
românească.

Jean Blume, membru al Bi
roului Politic al P.C. din Belgia 
Si președinte al federației, a re
levat bunele relații dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Belgia.

Jn cadrul manifestării, a fost 
proiectat filmul „România azi", 
au fost deschise o expoziție de 
fotografii si un stand de cărți.

Acad. Constantin C. Giurescu 
a conferențiat in aula Universi
tății din Lausanne despre „Ori
ginea latină a poporului român 
și continuitatea sa pină in zilele 
noastre".

Conferința mondială de 
seismologie și_a încheiat lucrâ- 
rile la Delhi. Au participat peste 800 
specialiști în mișcările scoarței teres
tre din 35 de țări, care au prezentat 
peste 450 de rapoarte și comunicări.

ROMÂNIA — promotoare activă a

Uniunea Sovietică și Ita
lia vor continua cursul de extinde
re a colaborării reciproc avantajoase, 
de adincire a încrederii și înțelegerii 
reciproce dintre cele două țări — se 
spune în comunicatul dat publicității 
la încheierea convorbirilor oficiale de 
la Moscova dintre Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Arnaldo Forlani, minis
trul italian al afacerilor externe. Cele 
două părți, menționează comunicatul, 
au evidențiat importanța îndeplinirii 
integrale a prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, .pronunțindu-se 
pentru desfășurarea unui schimb po
zitiv de păreri în cadrul întîlnirii ce 
va avea loc la Belgrad.

Consultări cu privire la sta
diul de îndeplinire a prevederilor în
scrise In Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa, precum și la pregătirile în ve
derea reuniunii de la Belgrad au a- 
vut loc la Stockholm între reprezen
tanți ai ministerelor afacerilor ex
terne din Suedia și Iugoslavia. Păr
țile au constatat o similitudine de ve
deri în ceea ce privește abordarea 
politică a numeroase probleme si 
pregătirea reuniunii de la Belgrad.

Convorbire. Ministrul aface
rilor externe al R. P. Chineze, Huan 
Hua. a primit pe David Rockefeller, 
președintele Consiliului de Adminis
trație al Băncii „Chase Manhattan" 
din S.U.A. — informează agenția 
China Nouă, adăugind că a avut loc, 
cu acest prilej, o convorbire.

1

a unei delegații române 
de activiști de partid 

din armată
BERLIN 15 (Agerpres). — în pe

rioada 10—15 ianuarie,. o delegație 
de activiști de partid din armată, 
condusă ■ de general-maior Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior al Armatei, a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență la Direcția Superioară 
Politică a Armatei populare naționale 
a R. D. Germane. în cursul vizitei, 
delegația a avut convorbiri la Direc
ția Superioară Politică a Armatei 
populare naționale a R.D. Germane, a 
vizitat unități militare și obiective 
social-culturale. Delegația a fost 
primită de generalul de armată 
Heinz Hoffmann, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, ministru al apărării naționale 
al R.D.G.

La primire a participat amiral 
Waldemar Vemer, șeful direcției 
Superioare Politice a Armatei popu
lare naționale a R.D.G.. adjunct 
ministrului apărării naționale.

Guvernul american 
a cerut anularea

al

„amendamentului Jackson"
Guvernul american a cerut, Ia 14 

ianuarie, Congresului anularea „a- 
mendamentului Jackson", care împie
dică dezvoltarea < 
cu o serie de 
comerțului, Elliott 
Charles Robinson, 
al Departamentului

, clarat, în depoziții separate făcute în 
’ Comisia americană pentru securitate 

și cooperare, că „amendamentul 
Jackson" a avut rezultate negative, 
pentru S.U.A.. printre care pierderea 
unor tranzacții comerciale.

comerțului S.U.A. 
țări. Ministrul 

t Richardson, și 
secretar adjunct 
de Stat, au de-

transmit
Comunicatul turco-un- 

gai, ^at Publicității la încheie
rea convorbirilor oficiale dintre Ihsan 
Sabri Caglayangil. ministrul afaceri
lor externe al Turciei, și Frigyes 
Puja, ministrul ungar al afacerilor 
externe, relevă dezvoltarea în ritm 
intens a relațiilor bilaterale. Cu pri
lejul vizitei a fost semnat acordul pe 
termen lung de colaborare economi
că, tehnică, industrială și științifică.

Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. • hotărît 8ă 
acorde titlul de mareșal al Uniuni* 
Sovietice generalului de armată Vik
tor Kulikov, comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via.

Notă de protest. Agentia 
A.C.T.C. informează că reprezentan
tul R.P.D. Coreene în Comisia mi
litară de armistițiu a adresat repre
zentantului forțelor O.N.U. în comi
sie o notă de protest împotriva acte
lor de spionaj efectuate de avionul 
american „SR.71" la 13 ianuarie 1977 
în regiunea de coastă a R.P.D. Co
reene, în apropierea liniei de demar
cație milit-arâ.

Creșterea prețurilor în 
Argentina. In 1976> indicele pre
turilor cu ridicata în Argentina a 
crescut în proporție de 386,2 la sută.

BELGRAD 15 (Agerpres). — în co
municatul cu_privi£e la convorbirile 
dintre Iosip . . .
necker, care 
prietenie în 
„relațiile și 
două țări și 
țelul comun 
mului pe baza respectării consecven
te a principiilor suveranității, inde
pendenței, egalității în drepturi, ne
amestecului, respectării căilor diferi
te ale dezvoltării socialiste și trăsă
turilor specifice ale poziției interna
ționale ale celor două țări, s-au dez
voltat multilateral și cu succes în do
meniile politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural". Părțile au confir
mat hotărîrea lor ca relațiile și cola
borarea dintre U.C.I. și P.S.U.G. să 
se dezvolte și in viitor și să fie sti
mulat în continuare dialogul sincer, 
tovărășesc și constructiv în toate pro
blemele de interes reciproc.

Salutînd pașii însemnați obținuți în 
procesul destinderii, menționînd tot
odată complexitatea și dificultățile în 
adincirea lui, părțile „consideră că 
este necesar ca toate țările socialis
te, nealiniate și alte țări iubitoare de 
pace și toate forțele progresiste să-și 
intensifice eforturile pentru ca proce
sul destinderii să devină trainic și 
să se extindă asupra tuturor regiu
nilor lumii și în toate domeniile re
lațiilor internaționale, cu participarea 
activă și egală în drepturi a tuturor 
țărilor". Părțile consideră că înceta
rea cursei înarmărilor și măsurile e- 
ficiente de dezarmare constituie una 
dintre cele mai importante și cele 
mai imediate sarcini ale zilelor noas
tre.

Dînd o înaltă apreciere Conferinței 
de la Helsinki, părțile pledează ener
gic pentru traducerea in viață în mod 
consecvent și integral a Actului final

Broz Tito și Erich Ho- 
a efectuat o vizită de 
Iugoslavia, se arată că 
colaborarea dintre cele 
partide, pornind de la 
al construcției socialis-

și consideră că apropiata reuniune de 
la Belgrad va fi un loc pentru un 
schimb de păreri constructiv în legă
tură cu eforturile în continuare de 
întărire a securității și cooperării în 
Europa.

Constatînd rolul deosebit al țărilor 
socialiste în afirmarea principiilor de 
coexistență pașnică activă, cele două 
părți au relevat, de asemenea, că 
mișcarea de nealiniere constituie unul 
dintre factorii cei mai importanți ai 
politicii internaționale.

Efectuînd un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești, pre
ședintele U.C.I. și secretarul general 
al C.C. al P.S.U.G. au constatat că 
amploarea luptei pentru socialism, 
diversitatea condițiilor în care clasa 
muncitoare, partidele comuniste și 
muncitorești și alte forțe progresiste 
luptă pentru înfăptuirea țelurilor lor 
dau naștere la o diversitate de for
me și căi ale luptei pentru socialism 
și construirea socialismului. Ei con
sideră că aceste deosebiri nu trebuie 
să constituie un obstacol în calea dez
voltării colaborării partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor revoluționare și progresiste.

U.C.I. și P.S.U.G. se pronunță pen
tru extinderea și adîncirea continuă 
a colaborării internaționaliste tovără
șești, benevole și pentru solidaritatea 
partidelor comuniste și muncitorești 
pe baza marilor idealuri ale lui Marx, 
Engels și Lenin, cu respectarea sf ■ 
tă a egalității și independentei s^ 
rane a fiecărui partid, neamestecului 
în treburile interne și respectarea a- 
legerii libere a căilor diferite în lup
ta pentru transformări sociale pro
gresiste și socialiste.

Iosip Broz Tito a acceptat invitația 
de a face o vizită oficială de priete
nie în R. D. Germană.

DE PREȚ U TINDENI
• IARNĂ GREA. Par' 

tea centrală a S.U.A. cunoaște 
una din cele mai friguroase 
ierni din ultimii 100 de ani, . 
temperatura înregistrată atin- 
gind în vestul mijlociu minus 
39 de grade Celsius. în cîteva 
localități școlile au fost parțial 
închise. Lacul Erie este acope
rit de gheață în proporție de 90 
la sută, iar celelalte lacuri de 
la frontiera cu Canada — Mi
chigan, Huron și Superior — au 
stratul de gheață pînă la circa 
50 km de la țărm. Un val 
neobișnuit de frig, însoțit de 
zăpezi abundente 
precum și de un 
trem de violejit, a cuprins în
treaga Mare 
șosele și căi 
rînd cabluri 
și provocind 
țării, stratul 
depășit 30 de centimetri, a fă
cut impracticabile numeroase 
căi de acces. Căderile de zăpadă 
au continuat vineri în 
veția, provocind numeroase 
cidente. Totodată, cicloanele 
ternice care s-au format 
nordul Afganistanului au 
terminat scăderea considerabilă 
a temperaturii și în India, în 
munți au căzut zăpezi abun
dente, iar în văile din nardul 
țării, unde clima este de obicei 
foarte blîndă, mercurul termo
metrelor a coborit sub minus 
zece grade Celsius.

diul înconjurător", în cadrul că
reia, timp de șase zile, au fost 
prezentate numeroase filme do
cumentare pe această temă 
produse în diferite țări, ca și de 
către organisme internaționale, 
cum ar fi O.N.U. și F.A.O. Cele 
mai reușite din realizările pre
zentate au fost distinse cu tra
diționalele „plăcuțe de aur pen
tru ecologie".

sau ploi, 
vînt ex-

Britanie, blocînd 
feroviare, dobo- 

de înaltă tensiune 
inundații. în sudul 
de zăpadă, care a

El- 
ac- 
pu- 

în 
de-

• FILM SI ECOLO
GIE. în localitatea italiană 
Rovigo s-a desfășurat, recent, 
cea de-a șasea ediție a mani
festării cinematografice inter
naționale „Natura, omul și me-

schimburilor de valori spirituale
Un sugestiv tablou'al relațiilor de colaborare pe tărimul educației. științei și culturii în 1976

• BIROCRAȚIE FIS
CALĂ. Zilele trecute, un ce
tățean din cantonul elvețian 
Valais s-a văzut nevoit să se 
deplaseze la unul din oficiile 
poștale pentru a achita majora
rea la un impozit neplătit în 
termenul legal. După aceea a 
trimis o scrisoare ziarului „Tri
bune de Genăve", relatind că 
autoritățile fiscale reclamaseră 
contribuabilului ca majorare 
suma de... 0,05 franci. O adevă
rată „perlă a fiscului", comen
tează „Tribune de Geneve", 
precizlnd că numai costul de
plasării cetățeanului, timpul 
pierdut de el și de funcționa
rul care a operat încasarea su
mei depășesc de multe ori 
„cuantumul" majorării.

• NOR DE BENZINĂ 
ASUPRA ROTTERDA- 
MULUI. în condiții de. ceață 
densă, în. portul Rotterdam 
(Olanda) s-au ciocnit două pe
troliere. Ca urmare a ciocnirii, 
200 000 litri de benzină s-au, 
scurs în apă. Scurt timp după 
aceea, asupra unor cartiere ale 
orașului a apărut un nor de 
benzină. Existînd un pericol 
acut de explozie, populația din 
zona portuară a fost somată 
prin radio să stingă toate focu
rile, a fost oprită circulația fe
roviară pe podul peste rîul 
Nieuwe Maas, iar în cartierele 
respective — și cea a automo
bilelor. Ore de-a rîndul, acce
sul pe principalele artere de 
circulație din Rotterdam a fost 
interzis. Un mare număr de oa
meni au acuzat dureri de cap 
și grețuri. Abia spre seară, vîn- 
tul a dispersat norul 
zină, iar viața în oraș 
nit la normal.

de ben-
a reve-

Desfășurînd o amplă activitate internațională în slujba cau/ei nobila 
a păcii, cooperării și înțelegerii între toate țările și popoarele. Româ
nia a promovat și în anul care s-a încheiat o politică de dezvoltare larga 
a colaborării în domeniile învățămîntului, educației, științei, artei și 
culturii. într-o epocă în care legăturile pe plan economic intre națiuni 
cunosc o extindere continuă, crește și mai mult însemnătatea schimburilor 
culturale și tehnico-științifice, ca mijloc de apropiere și mai bună cunoaș
tere între popoare ; așa cum cooperarea economică slujește progresului 
material al popoarelor, tot astfel schimburile culturale favorizează pro
gresul spiritual al națiunilor. în acest spirit, călăuzindu-se după orientă
rile Congresului al XI-lea al P.C.R. și în conformitate cu prevederile 
Actului final al Conferinței general-europene, țara noastră a formulat 
multiple propuneri și inițiative, a desfășurat numeroase acțiuni concrete.

Firește, și în aceste domenii colaborarea trebuie să se călăuzească 
după normele legalității internaționale, să se desfășoare în condițiile 
deplinei respectări a principiilor independenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, să slujească înțelegerii și prieteniei 
între popoare, să contribuie la promovarea valorilor spirituale autentice 
— și nicidecum să constituie prilejuri de deschidere a unor canale de pe
netrație a diverselor forme de poluare morală sau de încercări de amestec 
în treburile interne ale statelor.

Tocmai pornind de la o asemenea viziune, de la înțelegerea colabo
rării cultural-științifice ca instrument valoros pentru crearea unui climat 
propice înțelegerii și cooperării între națiuni. România socialistă a parti
cipat și participă acțiv la circuitul mondial de valori spirituale, ca o com
ponentă esențială a marelui obiectiv istoric de făurire a unei lumi mai 
bune- și mai drepte, în care toate națiunile să-și poată realiza aspirațiile 
de progres și bunăstare.

INTENSE SCHIMBURI 
CULTURAL-ARTISTICE

• Și In anul care a trecut s-a dezvoltat cadrul (uridico-organiza- 
toric al cooperârii pe planul științei și culturii. S-au încheiat cu încâ 
10 state acorduri și programe de schimburi cultural-științifice, numă
rul de țâri cu care România are încheiate acorduri, programe, înțe
legeri, convenții etc. în domeniul educației, științei și culturii afungind 
la 94.

• în 1976 numârul țârilor- strâine în care funcționează asociații 
de prietenie cu România (țâri socialiste, în curs de dezvoltare și 
alte țâri din Asia, Africa, America de Sud, Europa) era de 32.

• Limba, literatura. Istoria $1 civilizația poporului ro
mân au fost predate anul trecut in 169 de lectorate, sec
ții sau catedre din 34 de țări din Europa, America de 
Nord, America de Sud, Asia și Australia.

• Au prezentat spectacole, într-un mare numâr de țâri, 52 de for
mații artistice românești de diverse genuri — teatre, filarmonici, 
formații de balet, coruri, între care: Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
în U.R.S.S. și Bulgaria, baletul Operei Române în Cuba și Mexic, Co
rul Madrigal in Ungaria, Turcia, Italia, Filarmonica „George Enescu" 
în Spania, Portugalia, Italia, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" în 
U.R.S.S., teatrul „C. Nottara" în Grecia etc. Printre numeroasele for
mații artistice de prestigiu care au fost oaspeți ai publicului româ-

nesc menționâm Orchestra de camerâ din Moscova, Ansamblul de 
balet al Teatrului Mare din Varșovia, „Berliner Ensemble" din R.D.G., 
ansamblul de balet „Blaska" din Franța etc.

• Circa 50 de ansambluri folclorice, formații corale 
de amatori și colective teatrale de amatori din Republi
ca Socialistă România au participat la festivaluri, con
cursuri și turnee de spectacole în 26 de țări, anul 1976 
insemnînd și o lărgire a ariei prezenței folclorice ro
mânești în unele țări în curs de dezvoltare (Algeria, 
Ghana, Guineea, irak, Libia, Mauritania, Senegal, Siria).

• Au fost organizate „Zile ale culturii" românești sau festivaluri 
ale artei românești în 10 țâri. Din acțiunile similare organizate în 
România menționâm „Zilele artei teatrale" din R.D.G., „Zilele culturii 
senegaleze", „Zilele culturii portugheze" ș.a.

• Tineri interpreți români au obținut 31 de premii la concursuri 
internaționale de prestigiu.

• Aproximativ 10 000 de tineri, provenind din peste 
100 de țări, își fac studiile în România.

• în 1976 au fost importate peste 200 filme strâine din 20 de țâri. 
Iar un numâr de circa 160 de filme românești au fost exportate în 
19 țâri. Casele de film românești au participat în 1976 la 45 de festiva
luri internaționale. Au fost organizate peste hotare 45 de mani
festări (zile, săptămîni sau gale) ale filmului românesc. 
In același timp, în România s-au organizat 14 manifestări 
similare.

• Arta plastică românească în variatele ei forme de 
expresie a putut fi cunoscută în 1976 în 89 de țări prin 
112 expoziții; de asemenea, alte 40 de expoziții foto- 
documentare au prezentat publicului străin aspecte ale 
realității românești, tn aceeași perioadă, România a 
găzduit 45 de expoziții artistice din 28 de țări. Tot
odată, în țara noastră au fost organizate 17 expoziții 
fotodocumentare străine.

AMPLA ACTIVITATE EDITORIALA, 
VIU SCHIMB DE INFORMAȚII

• Extinzîndu-și neîntrerupt relațiile, 83 de instituții 
și biblioteci românești au eiectuat schimburi de cărți și 
publicații periodice, cu instituții similare din 128 de 
țări, trimițînd circa 54 000 volume și 
72 000 volume.

• Interesați de realitățile politice, economice 
ale României socialiste, în 1976 ne-au vizitat țara 
riști strâini din 50 de țâri.

• Continuindu-se opera de traducere a valorilor cul
tural-științifice din celelalte țări, în România au fost 
traduse și publicate în 1976 circa 300 de titluri ale unor 
autori din 32 de țări de pe toate continentele. Totodată, 
au apărut peste hotare circa 100 de lucrări românești, 
in 17 țări.
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și social-culturale 
peste 700 de zia-

• în cadrul colaborârii Radioteleviziunii române cu 110 organisme 
similare de peste hotare au fost organizate în strâinâtate numeroase 
„Seri ale Televiziunii române" și „Sâptâmini radiofonice ale culturii 
românești", s-au transmis emisiuni complexe („Azi în România", „Via- 
țâ și culturâ", „România — prezent și viitor" „Știință în România" 
ș.a.), acțiuni similare desfâșurîndu-se, pe bazâ de reciprocitate, în 
țara noastră.

• La București a continuat să desfășoare o amplă și 
variată activitate Centrul European UNESCO pentru în- 
vățămîntul superior. Capitala patriei noastre găzduiește, 
de asemenea. Centrul de metodologie în domeniul stu
dierii viitorului șl dezvoltării, precum și diferite asocia
ții de colaborare științifică șl culturală ale țărilor din 
regiunea Balcanilor, sediul Apimondiei etc.

INIȚIATIVE IN CADRUL 
ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Și în 1976 România a desfășurat o intensă activitate în forurile in
ternaționale care se ocupă de problemele colaborării in domeniile științei 
și culturii.

• La cea de-a 19-a sesiune a Conferinței generale a 
UNESCO (Nairobi, 1976) au fost adoptate în unanimi
tate, pe baza propunerilor României, rezoluțiile privind 
„Cooperarea europeană”, care stabilește principiile și 
modalitățile de acțiune în înfăptuirea programului 
UNESCO în Europa, și „Contribuția cercetării științifice 
și a dezvoltării tehnologice la protejarea mediului în
conjurător în zona balcanică”.

• România a fost aleasâ membrâ în Consiliul Executiv al UNESCO 
pentru urmâtorii patru ani.

• La cea de-a Vl-a Conferințâ a comisiilor naționale pentru 
UNESCO din țârile balcanice (Plovdiv, 1976) a fost adoptatâ — pe 
baza unei propuneri românești — recomandarea privind dezvoltarea 
colaborârii dintre comisiile naționale UNESCO din țârile participante.

• Țara noastră a propus convocarea în 1979 a „Con
ferinței Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie în 
slujba dezvoltării”, propunerea fiind adoptată prin 
consens.

★

Firește, dat fiind spațiul limitat, numeroase alte acțiuni, prezențe și 
inițiative românești pe planul artei, științei și culturii în expresia lor bi
laterală sau multilaterală nu pot fi menționate in această succintă 
trecere în revistă — participarea activă la congrese, simpozioane 
și colocvii internaționale, variatele forme de cooperare științifică între 
academii, universități etc., schimburile de vizite ale oamenilor de știință 
și cultură, colaborarea la numeroase reviste străine de specialitate, îmbu
nătățirea prezentării României în manuale școlare, enciclopedii și alte 
lucrări de referință ș.a.. toate acestea contribuind și ele la tot mai buna cu
noaștere reciprocă a creațiilor spirituale, în interesul cauzei înțelegerii și 
păcii în lume. ‘
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• CONDIȚIA POE
ZIEI... Poetul vest-german 
Wolf Wondratchan, al cărui ma
nuscris fusese refuzat de nu
meroase redacții și edituri, și-a 
realizat visul de a fi publicat cu 
ajutorul unei firme comerciale. 
Firma a confecționat un număr 
de 500 000 de pungi din material 
plastic, pe care este tipărită 
una din poeziile acestuia. Greu 
de precizat gradul în care gos
podinele au simțit fiorul liric 
de pe pungile de plastic, dar 
vanitatea poetului a fost satis
făcută, iar firma respectivă își 
poate atribui 
„propagator al

calitatea 
poeziei".

de...

• POT PREVESTI 
PEȘTII CUTREMURELE? 
Un grup de savanți japonezi au 
început să studieze legăturile 
care ar putea exista între com
portarea peștilor și cutremure
le de pămint. Se cunosc nume
roase cazuri cind seismele au 
fost precedate de schimbări 
bruște ale comportării acestor 
viețuitoare. Astfel, în 1932, in 
ajunul puternicului cutremur 
din nord-estul insulei Honshu, 
mari bancuri de țipari, care tră
iesc, de obicei, la o adîncime 
de peste 500 metri, și-au făcut 
apariția, pe neașteptate, la mică 
distanță de țărm. în aprilie 
1975, înaintea cutremurului din 
partea centrală a aceleiași 
insule, bancuri de somoni, care 
trăiesc în rîuri nu prea adinei, 
au migrat în direcția curentu
lui și au pierit în apa mării. Se 
cunosc și alte asemenea exem
ple. Descoperirea secretului 
sensibilității sporite a peștilor 
față de catastrofele naturale 
ar putea, după părerea exper- 
ților, să contribuie la prevesti
rea. cu cel puțin o săptămînă, 
a unor cutremure.
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