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CHEMAREA
la întrecere adresatei de Comitetul 

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

tuturor oamenilor muncii
din agricultura

Alături de industrie, și agricultura — ramură de bază a 
economiei naționale — a obținut in anul 1976, primul an 
al actualului cincinal, succese remarcabile. In condiții cli
matice nu dintre cele mai favorabile, a fost realizată o 
creștere simțitoare a producției — cea mai mare din isto
ria țării. S-a asigurat, astfel, o bună aprovizionare a 
populației cu produse agroalimentare și satisfacerea celor
lalte cerințe ale economiei naționale. Realizările din acest 
domeniu sînt rezultatul politicii juste, clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român, al aplicării cu consecvență 
a prețioaselor indicații date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. al dezvoltării continue 
■ bazei tehnico-materiale, al hărniciei celor ce lucrează 
pe ogoare.

Bucurindu-ne din plin de sprijinul permanent pe care 
partidul și statul il acordă agriculturii, și in județul nos
tru a crescut parcul de mașini și tractoare, s-au efectuat 
lucrări de îmbunătățiri funciare pe mari suprafețe și in 
special amenajări pentru irigații, au fost construite noi. 
capacități de producție, s-au folosit soiuri și hibrizi de 
înaltă productivitate, s-au aplicat in mai mare măsură 
rezultatele cercetării in practica productivă, s-a accentuat 
procesul de concentrare a producției și specializare a 
unităților agricole. Introducerea sistemului de organizare 
și retribuire a muncii în acord global a stimțilat mult 
interesul și răspunderea țărănimii, ale celorlalți lucrători 
din agricultură pentru obținerea unor rezultate superioare.

Toate acestea au făcut ca. in anul 11)76.. producțiile 
medii de griu și de porumb la hectar aproape să se tri
pleze față de cele înregistrate în urmă cu 5 ani, ajungînd 
la 3 405 kg griu și 4 548 kg porumb. Ele au dat posibili
tatea cooperatorilor și cooperativelor agricole din județul 
Olt să vîndă statului peste plan 27 mii tone de griu și 32 
mii tone de porumb boabe. Rezultate bune au fost obți
nute și la sfecla de zahăr, in. tutun, legume, precum și la 
alte culturi.

A continuat procesul de consolidare economică și orga
nizatorică a cooperativelor agricole de producție, s-a îm
bunătățit activitatea unităților agricole de stat, a crescut 
aportul gospodăriilor țărănești la aprovizionarea popu
lației.

Cinstea ce ni s-a făcut ca sărbătorirea „Zilei recoltei" 
în anul 1976 să aibă loc la Slatina. înflăcăratele îndemnuri 
adresate lucrătorilor din agricultură de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cu acest prilej constituie un imbold 
deosebit pentru toți locuitorii județului, care se anga
jează să gospodărească mai bine pămintul și celelalte 
mijloace de producție, să-și organizeze mai bine munca.

Dînd glas voinței și hotărîrii unanime ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din agricultură. Comitetul ju
dețean Olt al P.C.R. adresează organizațiilor județene de 
partid, tuturor oamenilor muncii din agricultura țării 
o însuflețitoare chemare la întrecere pentru depășirea 
sarcinilor stabilite prin planul național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1976.

Ne angajăm să realizăm următoarele obiective 1

a) Depășirea producțiilor medii planificate pe întreaga 
suprafață prevăzută a se cultiva :

b) Depășirea efectivelor de animale, pe total sectoare, 
astfel :

Cultura D/M
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— griu kg ha 3 750 4 050 3 200 3 430
— porumb
— floarea-

kg/ha 4 550 5 000 3 800 4 600

soarelui kg/ha 2 250 2 400 1 880 2 000
— sfeclă de , —\ .'. '■

zahăr kg/ha- — —- 37 000 40 000
— tutun kg ha — — 1 250 2 070
— fructe kg pom 34 40 21 30
— legume kg'ha 22 000 24 000 13 600 17 600

Prin sporirea efectivelor și mai buna îngrijire a anima
lelor vom obține peste plan 2 090 tone carne — reprezen
tând o depășire de 2,6 la sută — și 20 000 hi lapte, reali- 
zîndu-se în medie, în plus, cîte 150 litri de la fiecare vacă.

Specii U/M plan anga
jament

— bovine mii capete 164.9 180.0
— porcine mii capete 423.0 430.0
— ovine mii capete 383.0 500.0
— păsări

ouătoare • .mii capete 1 530,0 1 550.0

c) Ca urmare a creșterii producțiilor vegetale și ani
male, vom'Uvra la fondul de stat următoarele cantități de 
produse :

(Continuare în pag. a II-a)

Produsul V M pian anga
jament

— griu și secară mii tone 185.5 192.0— porumb boabe mii tone 212.8 255.0
— floarea-soarelui mii tone 54.7 58.0— sfeclă de zahăr mii tbr.e 465.0 505.0
— tutun < mii tone 5,23 10.0— legume de cîmp mii tone 150.95 175,0
— fructe mii tone 19.52 26.0
— carne— total tone 

greutate vie 50 379 52 400
lapte de vacă 
și bivoliță mii hl 610.0 615.0

— ouă mii. buc. 58,6 60.0
— lină tone 648.0 655 0

REȘIȚA
Turbine mai ușoare 

cu 30 de tone
.Eforturile conjugate in cercetare- 

producție au determinat obținerea 
unei eficiente economice deosebit de 
însemnate în domeniul hidroenergetic. 
Astfel, datorită mai bunei conlucrări 
dintre specialiștii de la Institutul de 
cercetări și proiectări de echipamen
te hidroenergetice din Reșița și cei 
de la întreprinderea de construcții 
de mașini T'a reușit că, prin re- 
proiectarea și aplicarea de soluții 
constructive și tehnologice noi, ulti
mele turbine realizate pentru hidro
centralele de pe Olt să aibă o greu
tate absolută cu circa 30 de tone mai 
mică decit agregatele precedente de 
același tip. De remarcat este și fap
tul că, în domeniul hidrogeneratoa
relor. agregate de mare complexitate 
tehnică. consumurile de materiale 
prevăzute, datorită promovării de so
luții constructive și tehnologice mult 
mai economicoase, au fost diminuate 
cu 28 la sută la tablă silicioasă, 40 
la sută la cupru și cu 32 la sută la 
materialele electroizolanțe. față de 
consumurile din soluțiile inițiale 
(Nicolae Cătană).

DOLJ
Metalul, lemnul, 

combustibilul 
și energia electrică - 
judicios gospodărite
In unitățile economice doljene se 

desfășoară, sub conducerea comitetu
lui județean de partid, ample acțiuni 
politico-orgamzatorice menite să 
ducă la reducerea ~ consumurilor de 
materii prime și materiale. Bunăoară, 
în cadrul unei prime etape de anali
ză. efectuată de activiști ai comite
tului județean de partid și specialiști 
din unitățile economice in peste 40 
de întreprinderi, s-au identificat im
portante posibilități de reducere a 
consumurilor la principalele grupe de 
materiale, față de nivelurile stabilite 
inițial. Astfel, față de cota alocată 
prin planul cincinal pentru anul 1977 
a rezultat o economie de 6 333 tone 
metal, 2 169 mc material lemnos, 6 965 
tone combustibil convențional, peste 
24 000 MWh energie electrică și 
53 100 mp diferite, țesături. După cum 
ne relata ing. Petre Preoteasa. secre
tar al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., in prezent a început, pe baza 
unui program riguros stabilit de 
consiliul județean de control munci
toresc al activității economice și so
ciale, cea de-a doua etapă de re
ducere a consumurilor de materii 
prime și materiale, acțiune ce se des
fășoară in pește 20 de unități eco
nomice. (Nicolae Băbâlău).

Crește valoarea 
metalului încorporat 

în produse moderne
De acum, de la începutul anului, 

ridicarea valorii metalului incorpo
rat în fiecare produs se situează, 
stăruitor, in centrul atenției munci
torilor și specialiștilor de la între
prinderile constructoare de mașini 
din Bacău, Roman, Piatra Neamț și 
Focșani. Prin reproiectarea compo
nentelor grele ale unor produse s-ău 
asigurat condiții pentru reducerea 
consumului de metal cu peste 1 200 
tone in acest an. Rezultate deose
bite s-au obținut la întreprinderea 
metalurgică din Bacău, unde la . un 
mare număr de tipodimensiuni- de 
vane și robineți industriali greuta
tea a fost redusă cu 15—35 la sută. 
Se acționează, de asemenea, cu suc
ces in direcția ridicării performan
țelor tehnico-economice ale mașini- 
lor-unelte fabricate în regim de lu- 

l cru Variat, realizări notabile fiind 
înregistrate la întreprinderea meca
nică din Roman și la aceea de dis
pozitive, ștanțe. matrițe și scule aș - 
chietoare din Focșani.

1859 -1877 -1918

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul afacerilor externe al Indiei, 

Yeshwantrao Balwantrao Chavan

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni, in stațiu
nea Predeal, pe ministrul afacerilor 
externe al Indiei, Yeshwantrao Bal
wantrao Chavan, care face o vizită 
oficială in țara noastră.

La întrevedere a participat George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne.

A fost de față S. L. Kaul. amba
sadorul Indiei la București.

Ministrul indian a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. din partea 
președintelui Republicii India. Fak- 
hruddip Aii Ahmed, și a primului mi
nistru Indira Gandhi un cald salut 
personal și un cordial mesaj de prie
tenie, precum și cele mai bune urări 
de prosperitate și succes poporului 
român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din partea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros salut pre
ședintelui Fakhruddin Aii Ahmed și 
primului ministru Indira Gandhi, 
precum și urări de prosperitate, bu

năstare și pace poporului indian 
prieten.

In timpul convorbirii a fost rele
vată evoluția fructuoasă a relațiilor 
dintre România și India, avind la 
bază importantele înțelegeri stabilite 
cu ocazia dialogului româno-indian 
la nivel înalt, a vizitelor reciproce și 
convorbirilor purtate la București și 
Delhi. In același timp, s-a apreciat 
că există largi posibilități pentru 
adîncirea și extinderea colaborării 
economice, politice, tehmco-știipți- 
fice. culturale și în alte domenii de 
interes reciproc, exprimindu-se do
rința comună de a se imprima un 
curs mereu ascendent relațiilor ro- 
mâno-indiene. cooperării bilaterale, 
precum și pe tărimul vieții interna
ționale. in folosul ambelor popoare, 
al înțelegerii și conlucrării rodnice 
intre națiuni.

Au fost, abordate, de asemenea, as
pecte ale actualității politicii interna
ționale. în acest cadru s-au eviden
țiat mutațiile profunde produse in 
viata internațională ca urmare a 
creșterii rolului și influentei forțelor 
progresului, democrației și păcii, a

afirmării tot mai puternice a voinței 
popoarelor de a trăi libere și suve
rane, de a decide asupra destinelor 
lor și bogățiilor naționale, de a par
ticipa, in mod egal, la soluționarea 
constructivă a problemelor ce con
fruntă astăzi omenirea.

Relevîndu-se faptul că în nu
meroase probleme ale vieții politics 
mondiale pozițiile celor două țări 
coincid sau: sînt apropiate, a fost 
reafirmată, totodată, hotărirea Româ
niei și Indiei de a colabora (tot ma.1 
strins și pe plan internațional, de a 
Întări solidaritatea lor cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. în lupta împotriva politicii im
perialiste. colonialiste și neocolonia- 
liste. pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini politice și economice mondiale, 
pentru instaurarea unui climat de 
destindere și securitate, pentru reali
zarea năzuințelor de pace, libertate 

-și progres ale. popoarelor, pentru 
edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

întrevederea s-a desfășurat într-« 
atrhosferă cordială, prietenească.

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

parlicipanțilar la Seminarul internațional „fducarea copiilor 
prin muncă și pentru muncă, in spiritul patriotismului, 

al prieteniei și colabarării intre popoare11
Stimați prieteni,

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoas
tră, participanților la seminarul consacrat educării copiilor 

I prin muncă și pentru muncă, în spiritul patriotismului, al 
prieteniei și colaborării intre popoare, un călduros salut 

i și cele mai bune urări de succes in desfășurarea lucrări- 
’ lor acestei importante reuniuni internaționale.

Seminarul dumneavoastră are loc intr-o perioadă da 
mari schimbări revoluționare naționale și internaționale, 
de profunde mutații pe plan mondial. In rindul uriașelor 
forțe ale progresului contemporan, un rol important re
vine tinerei generații de pretutindeni, care este vital in
teresată in realizarea unor transformări înnoitoare, re
voluționare ale societății umane, în asigurarea unui cli
mat de pace, in instaurarea unor relații noi între state, 
a unei noi ordini economice și politice internaționale. în 

[ lichidarea subdezvoltării, a politicii de dominație impe
rialistă și colonialistă, in oprirea cursei înarmărilor. în 

■ special a celor nucleare, in făurirea unei lumi mai bune 
1 și mai drepte pe planeta.noastră.

In aceste condiții, instruirea și educarea copiilor, a ti
neretului reprezintă o problemă de . cea mai mare însem
nătate pentru viitorul tuturor popoarelor, pentru însuși 
destinul lumii de miine. In Republica Socialistă Româ
nia, educarea pentru muncă și viață a copiilor, a tinerei 
generații a devenit politică de stat, constituind o preocu
pare de prim ordin a întregii societăți. Acționăm pentru 
a face ca toți copiii și tinerii să devină cetățeni de nă
dejde ai patriei, pentru ca întregul nostru tineret să-și în
sușească cele mai avansate cunoștințe din toate domeniile 
științei și tehnicii, noile cuceriri ale cunoașterii umane, 
să-și formeze o concepție înaintată despre lume și viață, 
un amplu orizont de cultură.

Prin preocupările organizațiilor de copii și tineret, prin 
întreaga activitate educativă, urmărim dezvoltarea dra
gostei și pasiunii tinerei generații pentru muncă și învă
țătură. pregătirea și formarea sa temeinică pentru viată, 
astfel incit să-și poată aduce o contribuție activă, împreu
nă cu întregul popor, la înflorirea multilaterală a patriei 
noastre. Totodată, ne preocupăm să sădim In inima și

conștiința tineretului nostru septjmentele nobile ale prie
teniei #i colaborării intre popoare, înaltele idealuri ale 
luptei pentru libertate și independentă națională, pentru 
democrație, pace și progres.

In cadrul politicii generale de pace și colaborare a sta
tului nostru, organizațiile de pionieri și tineret din Româ
nia desfășoară o largă activitate internațională pentru rea
lizarea aspirațiilor tineretului progresist de pretutindeni, 
își amplifică relațiile cu organizațiile similare din 'toata 
țările socialiste, cu organizațiile democratice, revoluționa
re din celelalte state ale lumii. .în scopul întăririi solidari
tății internaționale a tinerei generații — indiferent da 
orientările sale politice, filozofice și religioase — in lupta 
pentru cauza păcii și progresului, pentru asigurarea unor 
condiții in care copiii și tineretul să se poată dezvolta co
respunzător năzuințelor și aspirațiilor lor.

Pornind de la rolul tot mai important pe care tînăra 
generație il are în rezolvarea marilor probleme care 
preocupă omenirea în prezent, ca și in perspectivă. Româ
nia a militat și militează pentru dezvoltarea unei largi 
conlucrări între popoare consacrată educării copiilor și 
tineretului, formării lor in spiritul păcii și colaborării. In 
acest context, considerăm că viitorul „An internațional ăl 
copilului" constituie un bun prilej pentru organismele 
O.N.U.. alte organizații internaționale, organizațiile de 
copii și tineret de a-și intensifica eforturile și acțiunile 
îndreptate spre educarea și formarea sănătoasă a genera
țiilor tinere, pentru soluționarea problemelor de ordin 
material si social ale acestora.

îmi exprim convingerea că seminarul dumneavoastră v» 
constitui un fructuos și util schimb de experiență în pro
blemele creșterii' și educării copilului. înscriindu-se ca o 
contribuție concretă la o mai bună cunoaștere intre copiii 
și tinerii de pretutindeni și, implicit, la apropierea și în
țelegerea între popoare.

Cu această convingere vă urez. încă o dată, succes de
plin în desfășurarea lucrărilor seminarului. Vă dores*  
dumneavoastră, tuturor celor prezenti ,1a acest seminar, 
precum și copiilor și tinerilor din țările pe care le repre- 
zentați. realizări și satisfacții tot mai mari în muncă si 
viață, multă sănătate și fericire.!

NICOLAE* CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Momente fundamentale ale luptei pentru
FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN, UNITAR Șl INDEPENDENT

UNIREA DIN 1859 a pus bazele statului național ro
mân modern, a marcat intrarea țării într-o nouă etapă 
a evoluției, a permis formarea unei piețe unice, a stimu
lat crearea industriei naționale, a creat premisele des
fășurării victorioase a luptei pentru neatirnare.

CUCERIREA INDEPENDENȚEI ÎN 1877, ca urmare a 
luptei eroice și jertfelor pe cimpurile războiului, a permis 
realizarea suveranității naționale a României, a dat un 
nou și puternic imbold dezvoltării forțelor de producție, 
progresului economico-social.

UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMANIA LA 1 DECEMBRIE 1918 a marcat de- 
săvirșirea procesului de făurire a statului național unitar - cerință legică a dezvol
tării istorice - a creat condițiile pentru accelerarea dezvoltării economice, sociale, 
culturale, pentru intensificarea luptei revoluționare a forțelor sociale înaintate din 
România. în pagina a lll-a
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CHEMAREA
la întrecere adresată 

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

Pentru îndeplinirea acestor obiective vom acționa în 
următoarele direcții :

— folosirea cu chibzuință a fondului funciar prin culti
varea integrală a întregii suprafețe; organizarea unor am
ple acțiuni de masă pentru redarea în circuitul agricol a 
400 ha teren peste prevederi; amenajarea pentru irigat în 
sisteme locale a 4 000 ha peste plan ; efectuarea lucrărilor 
de afînare în adâncime a solului pe 60 mii ha ; fertili
zarea cu îngrășăminte organice pe 25 mii ha ; adminis
trarea de amendamente calcaroase pe 15 mii ha și folo
sirea judicioasă a întregii cantități de Îngrășăminte 
chimice.

Pe terenurile in pantă vom planta în 1971 peste 700 000 
puieți de nuci, ajungînd astfel la un milion de nuci. Pe 
baza experienței unor unități agricole de stat și coope
ratiste. vom organiza irigarea a circa 200 000 pomi cul
tivați pe pante ;

— amplasarea rațională a culturilor, aplicarea celor 
mai corespunzătoare tehnologii, dînd o atenție deosebită 
densității plantelor, exploatarea cu maximă eficiență a 
sistemelor de irigații, aplicarea metodelor perfecționate 
de organizare și retribuire a muncii, creșterea gradului 
de pregătire profesională a lucrătorilor din agricultură și 
a răspunderii colective în executarea lucrărilor și altele ;

— folosirea in hrana bovinelor șl ovinelor a tuturor 
cantităților de nutrețuri grosiere și a produselor secundare 
din agricultură și industria alimentară, tocate, saramurate, 
precum și utilizarea unor cantități sporite de uree în 
amestec sub formă de uroprot, care să ducă la obținerea 
unor sporuri de creștere în greutate mai mari deoît cele 
planificate. In 23 unități agricole cooperatiste vor fi cres
cute 120 mii ovine in sistem semiindustrial, folosindu-se 
in hrana acestora uroprotul, potrivit experienței dobîn- 
dite de cooperativa agricolă Dobrețu ;

— îmbunătățirea raselor de taurine, prin organizarea In 
acest an a 15 ferme specializate pentru creșterea tinere
tului femei de prăsilă, cu o capacitate de 800—1 000 capete 
fiecare ;

— darea în folosință cu cinci luni mai devreme a com
plexului de îngrășare a tineretului taurin de la Vădăs- 
trița, iar a complexelor de la Criva și Ipotești pentru 
creșterea și îngrășarea porcilor cu patru luni, respectiv 
cu un an înaintea termenului planificat. De asemenea, 
vom construi cu forțe locale, în cadrul cooperativelor agri
cole. adăposturi pentru 120 000 oi și 7 000 bovine ;

— valorificarea deplină a potențialului gospodăriilor 
populației prin extinderea suprafețelor cultivate cu legume 
de la 4 500 ha la 5 000 ha, iar a solariilor de la 76 la 
250 ha, sporirea numărului de vaci și vițele de la 25 mii Ia 
40 mii, iar al scroafelor și scrofițelor — de la 8 500 la 14.500.

Pentru Înfăptuirea indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ce.aușescu în cuvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din 27—28 decembrie 1976, vom ac

ționa cu fermitate în vederea sporirii producției agricole, 
încadrării în consumurile specifice, reducerii cheltuielilor, 
în scopul creșterii eficienței economice în flecare unitate 
agricolă.

în cele 11 I.A.S. vom reduce cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă cu 5 lei, realizind o economie totală de 
3 milioane lei.

Vom acționa cu hotărîre pentru îmbunătățirea activității 
stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și creșterea 
răspunderii acestor unități și a fiecărui mecanizator în 
executarea Ia timp și de calitate a tuturor lucrărilor, în 
scopul realizării nivelurilor de producție cuprinse in a- 
ceastă chemare. Prin mai buna folosire și întreținere a 
parcului de tractoare și mașini agricole, organizarea rațio
nală a muncii, întărirea disciplinei, cele 34 S.M.A. vor 
realiza o economie de 210 tone carburanți, vor recondi
ționa piese de schimb în valoare de peste 8 milioane lei, 
reducind astfel cheltuielile planificate cu 6 lei la 1 000 Iei 
venituri.

în cooperativele agricole de producție vom acționa cu 
consecvență pentru folosirea judicioasă a1 forței de muncă, 
a mijloacelor materiale și financiare, întărirea ordinii și 
disciplinei, astfel ca in fiecare unitate să se mențină 
permanent un echilibru între venituri și cheltuieli.

Ca urmare a sporirii veniturilor și reducerii cheltuie
lilor de producție, cooperativele agricole vor aloca supli
mentar la fondul de dezvoltare 17 milioane lei. De ase
menea, cu sprijinul consiliilor intercooperatiste, coopera
tivele agricole și asociațiile economice vor spori activi
tatea industrială, realizind în 1977 o producție globală 
industrială în valoare de 250 milioane lei, față de 160 mi
lioane lei, cit este prevăzut în plan. Aplicarea măsurilor 
politice, organizatorice și tehnice va contribui ca anul 
1977 să marcheze un salt calitativ in activitatea tuturor 
cooperativelor agricole de producție.

* j
în adunările generale din cooperativele agricole, pre

cum și in conferința uniunii județene, care preced cel 
de-al III-lea Congres al Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, precum și in adunările 
oamenilor muncii din unitățile agricole de stat, vor fi 
stabilite măsuri politice și organizatorice care să asigure 
mobilizarea tuturor oamenilor muncii de pe ogoare la 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate.

în numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc în 
agricultura județului Olt, ne angajăm să folosim întreaga 
noastră capacitate de muncă pentru a da viață obiecti
velor pe care ni le-am propus, cinstind astfel centenarul 
Independenței de stat a României, Conferința Națională a 
partidului, împlinirea a 70 de ani de la răscoalele țără
nești din 1907, precum și a 15 ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii — evenimente deosebit de impor
tante în viața poporului nostru.

Aspect de muncâ intr-o secție a întreprinderii bucureștene „Electroaparataj" Foto : S. Cristian

Produse moderne, cu consumuri reduse
în unitățile care au cea 

mai mare pondere în in
dustria județului Mehe
dinți — așa cum sînt Șan
tierul naval din Drobeta 
Turnu-Severin. întreprin
derea de vagoane, Șantie
rul naval din Orșova ș.a. 
— prin perfecționarea teh
nologiilor de execuție, re- 
proiectarea metodelor de 
croire la table și profile, 
extinderea debitării auto
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Prin soluții constructive mai rationale, 
investiții mai ieftine, cnnsumuri de materiale mai reduse
NEAMȚ

Din economii — 1 170 apartamente în plus
Reevaluînd posibilitățile de care 

dispune pentru reducerea cu minimum 
3(1 la sută a consumului de materiale 
destinate inițial lucrărilor din secto
rul construcțiilor de locuințe, colec
tivul întreprinderii județene Neamț 
de construcții-montaj a găsit, numai 
Intr-o primă etapă, soluții construc
tive menite să ducă Ia economisirea 
a 18 000 tone de ciment, 2 340 tone 
fier-beton și a 350 mc de material 
lemnos. Ce reprezintă aceste cifre ? 
Un calcul sumar arată că din eco
nomiile obținute se pot construi su
plimentar 1170 apartamente conven
ționale.

„Dintre soluțiile pe care le-am 
adoptat și le aplicăm în practică — 
ne spunea dr. ing. Adrian Ghica, di
rectorul întreprinderii — menționez 
extinderea și generalizarea teh-

TIMIȘ
Mai puțin cu 80 000 tone

Peste 300 de obiective productive 
și social-culturale din județul Timiș 
au fost supuse unor acțiuni de re- 
dlmensionare și îmbunătățire con
structivă, ce vizează creșterea efi
cienței economice și reducerea con
sumurilor de materiale. La combi
natul petrochimic „Solventul". între
prinderea mecanică Timișoara. între
prinderea de utilaje de ridicat și

COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
AIUD

mate a reperelor realizate 
din tablă groasă, scurtarea 
traseelor conductelor din 
sala mașinilor la noile nave 
ce vor fi asimilate în fa
bricație și alte căi — la ni
velul întregului an se vor 
economisi peste 1 933 tone 
laminate finite pline din 
oțel și aproape 130 tone de 
alte materiale metalice. 
Constructorii de vagoane, 
bunăoară, și-au propus să

economisească. In acest an, 
o cantitate de metal care 
va echivala cu realizarea a 
30 vagoane de diferite ti
puri. într-o altă mare u- 
nitate, combinatul de pre
lucrare a lemnului, consu
murile specifice se vor re
duce cu 9,5 la sută la che
restea din rășinoase și cu 
4,1 la sută la cherestea de 
fag. Și în alte unități din 
județ, preocuparea pen

nologiei de lucru bazate pe , fo
losirea fațadelor gata finisate ; 
extinderea utilizării elementelor de 
finisaj din mase plastice în locul ce
lor din beton armat ; înlocuirea 
blocurilor din beton cu cele din cera
mică la canalele termice. De aseme
nea, avem în vedere înlocuirea tim- 
plăriei metalice cu tîmplărie din 
sticlă, confecționarea tuburilor de 
colectare a resturilor menajere din 
gresie și P.V.C., executarea trotuare
lor prin utilizarea pietrei în loc de 
blocuri din beton ș.a.“.

Ca urmare, în acest an, pentru 
fiecare milion lei producție se vor 
utiliza numai 10,9 tone fier-beton, 
față de 19,4 tone cit s-a consumat 
anul trecut, iar Ia ciment consumul 
va fi, de asemenea, diminuat cu 72 
tone. (M. Ion).

materiale de construcții
transportat Lugoj. Întreprinderile e- 
lectrotehnice de pe noua platformă 
industrială Calea Buziașului, din Ti
mișoara, și la alte unități din județ 
au fost adoptate noi soluții privind 
raționalizarea lucrărilor de construc
ții-montaj, restrîngerea unor căi de 
acces și rețele termice, energetice și 
hidraulice, folosirea mai intensivă a 
spațiilor existente, reamenajarea u- 

tru realizarea unor pro
duse competitive, cu con
sumuri cit mai reduse, 
se va concretiza în însem
nate economii : 3,1 milioa
ne kWh energie electrică. 
3 594 mp țesături din lînă, 
43 791 mp țesături tip bum
bac și alte considerabile 
cantități de materii prime 
și materiale. (Virgiliu Tă
tarul.

nor suprafețe de depozitare ș.a. Efi
ciența lor se va regăsi în reducerea 
consumurilor prevăzute Inițial la in
vestițiile din județ cu peste 80 000 
tone materiale de construcții (ci
ment. oțel-beton și profile metalice), 
în eoonomisirea a mai mult de 80 
km conducte și șine de cale ferată, 
in renunțarea Ia 35 de poduri rulan-

BIHOR
Măsurile stabilite în prima
Largi colective de specialiști din in

stitutele de proiectare, unitățile de 
construcții industriale și reprezen
tanți ai beneficiarilor noilor obiec
tive și capacități productive — sub 
îndrumarea Comitetului județean de 
partid Bihor — au trecut prompt, 
cu toată hotărîrea, la aplicarea sar
cinilor trasate de conducerea parti
dului cu privire la reducerea cu cel 
puțin 30 la sută a volumului lucrări
lor de construcții-montaj și a consu
murilor de materiale de construcții. 
Prima etapă a acestei insistente ac
țiuni, care a cuprins circa 276 de 
noi capacități industriale, agro
zootehnice și social-culturale, a
vizat adoptarea unor soluții con
structive mai raționale la toate
categoriile de lucrări : fundații,
structuri de rezistență. închideri și 
acoperișuri. Au fost, totodată, re
examinate și unele soluții tehnologi
ce. drumurile, utilitățile, canalizările 
ș.a. Deși analizele se află In plină 
desfășurare, economiile obținute pînă 
acum sint deosebit de grăitoare.

Caracteristica adunării pentru dare 
de seamă și alegeri care a avut loc 
in organizația de bază de la secția 
poliamid I—III din cadrul Combina
tului de fire și fibre sintetice Să
vinești a constituit-o creșterea pre
ocupării și a răspunderii comuniști
lor, a întregului colectiv pentru în
făptuirea exemplară a marilor sar
cini ce Ie revin in acest an și în 
perspectiva întregului cincinal pe li
nia sporirii producției și promovării 
rapide a progresului tehnic. Sinte- 
tizind experiența acumulată. ' darea 
de seamă a rele
vat competenta și 
pasiunea cu care 
colectivul, urmînd 
exemplul comu
niștilor, își înde
plinește sarcinile 
în domeniul re
ducerii consumu
rilor de materii 
prime și materia
le, al îmbunătăți
rii calității firelor 
de relon, al întro
nării ordinii și 
disciplinei la fie
care loc de mun
că. Ca urmare, și 
în prezent secția 
se menține în 
fruntea întrecerii 
socialiste pe com
binat.

Desprinzind din 
indicațiile secre
tarului general al 
partidului sarci- 
na-cheie a promo
vării pe scară lar
gă a progresului tehnic — condiție de 
bază a îndeplinirii cu succes a obiec
tivelor mobilizatoare ale acestui an 
hotăritor al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice — atîț darea de 
seamă, cit și vorbitorii s-au ocupat 
pe larg de îndatoririle ce revin pe 
acest tărim organizației de partid.

— Pe drept cuvînt, instalația po
liamid I—III este considerată ,,sec- 
ția-veteran“, ea fiind prima unitate 
productivă pusă în funcțiune pe 
platforma din Săvinești cu aproape 
20 de ani în urmă, spunea maistrul 
comunist Ion Ciungradi. Dar mîn- 
dria de a lucra în această secție ne 
impune și obligația de a o moderni
za, de a-i aduce parametrii de func
ționare la nivelul instalațiilor simi
lare pe plan mondial. Din inițiativa 
comuniștilor din secție s-a renun
țat la ideea unor investiții — care 
se conturau a fi mari — și, din mers, 
s-au realizat documentația, proiec
tele și utilajele pentru prima linie 
de filare, care acum funcționează 
perfect, făcînd să crească ponderea 
produselor de calitatea I la peste 85 
la sută. Este un început bun, un exa

O nouă tehnologie 
la fabricarea 

stîlpilor de beton 
în cadrul întreprinderii de prefa

bricate din beton de la Aiud, județul 
Alba, s-a aplicat și experimentat cu 
rezultate bune o tehnologie nouă 
pentru producerea stilpilor de elec
trificare a liniilor ferate. Astfel, pe 
baza unui studiu amănunțit, pe locul 
unde se executau prefabricate de se
rie'mică, cu volum și greutate re
duse, a fost montată o linie de mare 
productivitate destinată fabricării de 
stilpi cu geometrie diferențiată, fo
losindu-se metoda centrifugării beto
nului, care conferă produselor carac
teristici tehnico-funcționale superioa
re. Avantajele aplicării noii tehnolo
gii constau în faptul că pe aceeași 
suprafață productivă se obține un 
spor valoric și cantitativ de producție 
de circa 6 ori mai mare. Consumurile 
specifice sint mai mici cu 34 la sută 
la beton și cu circa 2 kg armături la 
fiecare stilp. (Agerpres)

PITEȘTI

Drum bun pe 4 roți...
La Pitești a început înmînarea in

tr-un cadru festiv') a permiselor de 
circulație pentru cei mai tineri con
ducători auto. Festivitățile, care au 
loc duminică dimineața în sala cine
matografului „Lumina", debutează 
prin informări despre situația la zi a 
circulației in județ și în țară, acci
dente deosebite a căror cunoaștere 
menține mereu trează atenția con
ducătorilor auto. Subliniem în acest 
context aportul întreprinderii cine
matografice județene, care asigură 
pelicule pe teme de circulație cum 
sint : „Depășirea", „Drama străzii". 
Actori ai teatrului prezintă și ei cu
plete umoristice pe teme de circula
ție. Proaspeților posesori de permise 
li se urează apoi drum bun pe patru 
roți. (Gheorghe Cirstea).

te ș.a. Tot pe aceste căi, suprafețele 
nou construite se diminuează cu a- 
proape 95 000 mp., iar ale platfor
melor și drumurilor uzinale cu peste 
118 000 mp, în condițiile în care se 
vor obține însemnate sporuri de 
producție cu aceleași capacități pro
ductive. (Agerpres).

etapă se aplică în practică
Astfel, reevaluarea soluțiilor de fun
dare a permis reducerea cu sută la 
sută a piloților din beton armat, 
care consumau mari cantități de ci
ment și metal. Și în domeniul podu
rilor rulante, economiile sînt apre
ciabile : s-a renunțat la peste 30 la 
sută din numărul celor introduse 
inițial în documentațiile de execu
ție.

Atenția acordată concentrării obiec
tivelor și utilităților pentru creșterea 
gradului de ocupare a terenurilor 
afectate investițiilor a oferit po
sibilitatea micșorării drumurilor și 
platformelor proiectate initial cu 
37,4 la sută și a rețelelor de canali
zare cu 30,9 la sută.

Sînt, de asemenea, demne de men
ționat economiile de materiale obți
nute comparativ cu soluțiile elaborate 
anterior, prin diminuarea consumuri
lor : Ia ciment 94,3 mii tone, la oțel- 
beton 14,9 mii tone, Ia profile meta
lice 6,3 mii tone și la tablă 1,9 mii 
tone. (Aurel Mineață). 

men care ne-a. întărit convingerea în 
capacitatea de creație a oamenilor. 
Desigur, nu ne putem opri aici. Bi
roul organizației de bază are obli
gația ca, îndeplinindu-și rolul orga
nizator, folosind cu pricepere toate 
formele muncii politico-educative, să 
insufle întregului colectiv tăria și 
ambiția de a finaliza cu bune rezul
tate acțiunea de modernizare a tu
turor instalațiilor.

Activizarea și promovarea pe sca
ră largă a gîndiril tehnice originale, 
ca parte componentă importantă a 

ADUNĂRI PENTRU DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI 

ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Comuniștii-în fruntea acțiunilor 
pentru promovarea larga 

a progresului tehnic
muncii de educație, au constituit și 
obiectul intervenției inginerului 
Gheorghe Matache, care amintea, 
printre altele, că realizarea cu forțe 
proprii a unei instalații ultramoder
ne pe fundația instalației-veteran 
evidențiază în cadrul organizației 
procesul instructiv-educativ unitar, 
potrivit căruia se învață muncind și 
se muncește învățînd. Dispunem de 
toate condițiile pentru ca peste pu
țin timp să se poată vorbi de o in
stalație de filare tip Săvinești — a 
arătat vorbitorul. Este un lucru po
sibil și avem obligația de a face din 
acest deziderat o sarcină colectivă, 
un act de mîndrie patriotică.

Asimilarea și introducerea rapidă 
In producție a noilor tehnologii și a 
produselor cu caracteristici tehnico- 
calitative și economice superioare 
sint condiționate, fără doar și poate, 
de lărgirea orizontului de cultură 
tehnică, de specialitate al cadre
lor, de ridicarea neîntreruptă*  a nive
lului pregătirii lor profesionale. 
Susținînd această idee, alți partici
pant la discuții, între care Costache 
Munteanu, Aneta Olaru, Constantin

„Din fiecare tonă de oțel 
să realizăm o producție 
mai mare de laminate!“

Anul 1977 pune în fața siderurgiei românești sarcini sporite de 
... s producție, planul național unic prevăzind obținerea unor importante 

cantități de oțel, laminate'finite pline, table și benzi. Un loc centrat în 
. a.c tțyita.tea. din acest an a siderurgiștilor îl ocupă ..transpunerea în viață 
a sarcinii trasate de conducerea partidului privind realizarea unei pro
ducții sporite de laminate din aceeași cantitate de metal. Continulnd 
prezentarea preocupărilor și'direcțiilor de acțiune în acest sens, înfăți
șăm astăzi experiența și măsurile ce se întreprind la Combinatul si
derurgic din Galați. Pe această temă am avut o convorbire cu ing. 
George MARZAC, director general al Centralei industriale siderur
gice Galați, directorul combinatului — care ne-a spus :

— în vreme ce coeficientul de scoa
tere a oțelului în producția de lami
nate prevăzut pentru 1980 trebuia să 
fie atins în condițiile unor dotări 
speciale, realizarea acestuia in anul 
1977 impune luarea unor măsuri 
cu totul excepționale, care să nu im
plice cheltuieli suplimentare. Astfel, 
in urma unor analize, prin aplicarea 
cu maximă răs
pundere a unor 
măsuri tehnico- 
organizatorice de 
mare eficiență, 
s-a stabilit ca, 
pină la finele a- 
nului, să se atin
gă un coeficient 
superior de scoa
tere, ceea ce va 
avea ca rezultat 
înregistrarea u- 
nui spor de laminate in cantitate de 
peste 350 000 tone.

— In ce ar consta, tovarășe direc
tor general, principalele preocupări 
și direcții de acțiune în această pri
vință ?

— Mai întîi. avem in vedere creș
terea' ponderii sleburilor turnate 
continuu, in totalul acestor semi
fabricate, de la 17,6 la sută — 
nivelul anului trecut — la 28,36 la 
sută în acest an. După cum se cu
noaște, procedeul de turnare conti
nuă a oțelului, aplicat doar la oțe
lurile calmate, înlătură faza de lami
nare a lingourilor, reducind substan
țial pierderile de metal. Atingerea 
coeficientului de sleburi, turnate pre
conizat pentru acest an va duce la 
obținerea unui spor de peste 90 000 
tone laminate.

Pentru asigurarea unei compoziții 
uniforme pe secțiune a laminate
lor, în scopul obținerii unor oțeluri 
cu înalt, grad de puritate, se va apli
ca procedeul de barbotare cu argon 
a oțelului lichid in oala de turnare, 
metodă prin care se preconizează 
realizarea unei producții suplimen
tare de circa 5 500 tone tablă si benzi.

Îmbunătățirea structurii laminate
lor finite, ca urmare a acțiunii de 
tipizare, pentru utilizarea la maxi
mum a metalului prelucrat, este o 
altă direcție de orientare a preocu
părilor noastre. împreună cu specia
liști din Institutul de cercetări meta
lurgice din București, s-au efectuat 
înlocuiri de mărci de oțeluri scumpe 
și ne judicios proiectate pe produs 
cu oteluri necalmate. Din această 
cauză s-au impus spre folosire anu
mite structuri de oțel necalmat, me
nite să le înlocuiască pe cele din 
oțel calmat, și anumite formate de 

Vedere parțială o Combinatului chimic din orașul Victoria (județul Brașov)

Albiș, au accentuat asupra cerinței 
ca preocuparea de pînă acum a bi
roului organizației de bază, a tutu
ror comuniștilor pentru policalifica
rea operatorilor, creșterea măiestriei 
lor profesionale pentru a putea stă- 
pini tehnica modernă să fie ampli
ficată. Vorbitorii au susținut, printre 
altele, ideea ca noua coloană de po.- 
limerizare rapidă, care reduce timpul 
de elaborare a unei șarje de la 18 
ore la 3 ore. aparatul pentru deter
minarea continuă a vîscozității poli
merului, în curs' de experimenta

re, ca și primul extruder, această 
adevărată inimă tehnică a oricărei 
linii de filare, care însumează sute 
și sute de repere de înaltă comple
xitate — toate realizate din iniția
tiva comuniștilor — să fie folosite ca 
principale mijloace de formare teh
nică, ca „material documentar" în 
munca de pregătire profesională. In- 
sistind, în același sens, asupra an
trenării mai susținute a organizației 
U.T.C. la acțiunea de instruire teh
nică a tineretului, operatorul Mihai 
Cosniceanu și alți vorbitori au pro
pus organizarea unor întîlniri ale ti
nerilor cu inovatori și cercetători de 
pe platformă, realizarea unor dia- 
filme și chiar filme proprii privind 
noile tehnologii, amenajarea unei 
expoziții cu principalele repere care 
urmează a fi asimilate, stația de ra- 
dioficare a combinatului fiind che
mată, la rindul său, să acorde mai 
mult spațiu, să organizeze emisiuni 
speciale pe teme legate de preocu
parea comuniștilor, a întregului co
lectiv pentru promovarea progresu
lui tehnic. Adunarea generală a for

tablă care au o utilizare bună la pro
ducător și beneficiari. De asemenea, 
s-a preconizat realizarea unor ru
louri laminate la cald cu greutăți mă
rite față de cele din prezent, astfel 
incit, în urma înfăptuirii acestui an
samblu de acțiuni, economia de me
tal să se ridice la circa 97 000 tone 
laminate.

Răspunzînd acestui îndemn al secretarului 
general al partidului, siderurgiștii din Galați 
își propun să obțină în 1977 un spor de 

peste 350000 tone de laminate

Pentru mărcile de oțel ce nu se 
pretează a ti turnate continuu în 
sleburi, reducerea consumului de me
tal în faza de laminare lingou-sleb 
se bazează, în principal, pe realizarea 
unei maselote de numai 8 la sută, 
față de 12 la sută, ait era pină acum 
și, deci, se asigură eliminarea pier
derilor prin șutaj. Această măsură 
este in atenția combinatului, a 
l.C.E.M. București, a Centralei in
dustriale de produse refractare din 
Brașov, care trebuie să asimileze 
acele produse refractare capabile să 
permită îndeplinirea dezideratului 
enunțat. Economia de metal prin a- 
ceastă acțiune însumează peste 45 000 
tone laminate.

Pe de altă parte, /prin reducerea 
șutajelor, folosindu-se optimizarea 
programării pe calculator, se va ob
ține un spor de circa 43 000 tone 
laminate.

Micșorarea la minimum a pier
derilor prin deșeuri de fabricație și 
rebuturi, precum și valorificarea a- 
cestora pot duce și ele la un plus de 
circa 10 000 tone laminate.

— Cum s-a acționat pînă în pre
zent pentru realizarea acestor mă
suri 7

— Au fost constituite 9 colective, 
avînd în componență cele mai va
loroase cadre din combinat și de la 
I.C.P.P.A.M., care răspund de apli
carea operativă a măsurilor stabilite, 
aducînd in acest domeniu permanente 
îmbunătățiri. S-au creat condițiile de 
mărire a greutății rulourilor de ban
dă laminată la cald pină la 18 tone. 
S-a trecut la experimentarea unui 
prototip de închizător al orificiului 
de turnare tip sertar, pentru definiti
varea elementelor constructive ale 
acestuia. Au fost proiectate lingotie- 

mulat, de altfel, ca o sarcină prin
cipală pentru biroul organizației de 
bază, intensificarea educației tehnice 
a tineretului, a întregului colectiv 
prin inițierea de acțiuni tehnico- 
practice și politice menite să cultive" 
inventivitatea, curiozitatea științifică, 
interesul pentru tehnica modernă, 
mindria pentru realizările tehnicii 
românești.

Avînd un pronunțat caracter de lu
cru, abordînd cu înaltă răspundere, 
în spirit revoluționar o paletă 
largă de probleme, adunarea pen

tru dare de sea
mă și alegeri de 
la poliamid I—III 
a- insistat, totoda
tă, asupra perfec
ționării stilului șl 
metodelor muncii 
de partid, în sen
sul unei mai pu
ternice integrări 
a acțiunilor vi- 
zînd răspîndirea 
cunoștințelor ști
ințifice și tehnice, 
ridicarea nivelu
lui tehnic al pro
ducției.

In același cadru 
s-a evidențiat și 
sarcina comuniș
tilor de a se situa 
în fruntea iniția
tivelor pentru o 
mai bună organi
zare a producției 
și a muncii, pen
tru gospodărirea 
judicioasă a mate
riilor prime și ma

terialelor, a energiei și combustibilu
lui; simt acțiuni cu atit mai necesare 
cu cit și la ora actuală, în anu
mite locuri, se pot vedea cantități în
semnate de granule poliamidice 
sparte, de lactamă cristalizată, iar 
uneori topitoarele sint încărcate pînă 
la deversare sau se execută mane
vre greșite la instalații. Evitarea 
unor asemenea situații, soluționarea 
corespunzătoare a problemelor pro
ducției sint — cum s-a subliniat pe 
bună dreptate — îndatoriri comu
niste, dar și obligații ce revin fie
cărui om al muncii pe temeiul pre
vederilor înscrise în Codul etic.

Exigențele formulate în adunare 
au fost consemnate în hotărirea a- 
doptată cu acest prilej, concluzia 
principală trasă de noul birou ce a 
fost ales fiind aceea a necesității de 
a uni toate forțele pentru a face 
ca anul 1977 să fie cu adevărat un 
an al progresului tehnic rapid, al 
eficienței economice ridicate.

Ion MANEA
corespondentul „Scintell”

re și alte utilaje de turnare, în sco
pul realizării unei scoateri mărite de 
metal. Se află în. curs de experimen
tare folosirea de plăci, și, pulberi re
fractare și termogene, care să per
mită realizarea unor maselote reduse. 
Au fost concepute șf realizate pe cal
culator programe optime de laminare 
a lingourilor calmate și necalmate, 
pentru laminorul de benzi la cald și 
cel de tablă groasă. Tot pe calculator 
au fost întocmite programe care asi
gură evidențierea strictă a rezultate
lor în diferite faze ale proceselor. 
Mai adăugăm măsurile întreprinse 
pentru realizarea lingotierelor cu pe
reți ondulați care permit, intre al
tele, obținerea unor suprafețe mai 
curate ale sleburilor, atingindu-se 
astfel un grad mai scăzut de curățire, 
deci un consum de metal mai redus.

Pe fluxul tehno
logic, în principa
lele puncte au 
fost introduse e- 
lemente de cîntă- 
rire, de determi
nare precisă a 
pierderilor. în ur
ma cărora este 
posibilă luarea 
măsurilor opera
tive de interven
ție în cazul apa

riției unor dereglări. La contractarea 
producției pe primul semestru al 
anului, împreună cu beneficiarii, 
au fost stabilite condițiile de fo
losire mai judicioasă a tablelor 
și benzilor, găsind la majorita
tea acestora multă maturitate în gin- 
direa tehnică și economică, astfel in
cit prin îmbunătățirea tiparelor de 
croire să se poată folosi cît mai bine 
metalul.

— Ce sprijin solicitați din parte*  
altor factori ?

— In primul rind, ar trebui urgen
tată de către Oficiul de standardi
zare definitivarea măsurilor ce pre
văd crearea unui cadru mai larg de 
competențe privind garanțiile date 
de producător în privința tablelor 
pentru o folosire cît mai judicioasă 
a metalului, legată de natura con
strucției și a solicitărilor acesteia. Sa 
constată, în multe cazuri, că se cer 
cu prea multă. ușurință condiții se
vere de selecționare a tablelor și 
benzilor, in raport de natura și im
portanța modului de folosire, ceea 
ce duce la micșorarea procentului 
de scoatere și la scumpirea inutilă a 
produselor. Cei care sînt angrenați 
in realizarea programelor amintite — 
Centrala industrială de produse re
fractare Brașov, I.C.E.M., Institutul 
politehnic București, Universitatea 
din Galați, institutele de proiectări 
și cercetări ale metalurgiei și con
strucției de mașini, întreprinderile de 
comerț exterior respective — sint 
solicitați să acorde un sprijin ^nai 
susținut combinatului nostru.

Convorbire realizata de 
Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scinteil"
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Momente fundamentale ale luptei pentru

„Alcătuirea statului românesc național unitar nu este un dar sau rezultatul unor 
conferințe internaționale, ci rodul luptei neobosite duse de cele mai înaintate forțe 
ale societății, de masele largi populare pentru Unire, produsul legic al dezvoltării 
istorice, sociale și naționale a poporului român.44

NICOLAE CEAUȘESCU

Unirea - deziderat fierbinte 
al națiunii, cerință legică a isteriei

Aspirația spre unire, permanență a istoriei națio
nale, avind trainice temelii în comunitatea de obîr- 
$ie, de limbă si cultură, în omogenitatea structurii 
social-economice a societății românești, și-a găsit 
o vie expresie în gîndirea social-politică înaintată.

Mihail Kogălniceanu:Făclia Unirii și neatirnării- 
mereu nestinsă prin veacuri

S-a afirmat și se afirmă, îndreptă
țit, că istoria popoarelor și națiuni
lor este străbătută de anumite idei- 
permanențe, care au fost asemuite 
coloanelor de susținere a edificiului 
lor național. Idei-permanente ale is
toriei poporului român pot fi socoti
te dorința de dreptate și libertate, 
independență și unitate. Izvorite toa
te acestea și fiecare din ele din le
găturile trainice și puternice dintre 
oamenii pămîntului și locurile stră
bune. Legături ce explică dirzenia 
luptelor purtate de-a lungul multor 
secole — din timpul dacilor și pină 
la acel an hotăritor 1944. cind a în
ceput o eră nouă în istoria patriei — 
era înfăptuirii năzuințelor poporului 
român de a fi deplin stăpîn pe bogă
țiile țării și munca sa. pe propriul 
Bău destin.

Timp de milenii, poporul român și 
strămoșii săi s-au luptat și au murit 
nu pentru niște idei abstracte, fău
rite de mintea și imaginația unor 
vizionari, ci pentru idealuri concre
te, _ întemeiate pe realități puternice: 
unitatea etnică, lingvistică, culturală, 
obiceiurile comune, legăturile econo
mice între țările române, păstrate 
neîntrerupt și mereu dezvoltate de-a 
lungul întregului ev mediu și în e- 
poca modernă, în pofida fărimițării 
statale impuse de vicisitudinile is
toriei. Tocmai aceste realități au ge
nerat o conștiință de neam și apoi o 
conștiință națională activă, iar aceas
ta, la rîndul său, a constituit un su
port tot mai puternic in lupta po
porului român pentru independență 
și unitate.

Libertatea șl independenta și-au 
apărat-o acele „Romanii populare" — 
obștile sătești și uniunile de obști din 
perioada migrațiilor — voievozii și ță
rile române din secolele X—XIII, din 
Transilvania pină in Dobrogea, din 
Moldova și Tara Românească. Li
bertatea și independența Tării Româ
nești și a Moldovei au apărat-o Ba- 
sarab și Bogdan. în prima jumătate 
și la mijlocul secolului al XIV-lea. 
Libertatea și independenta țărilor 
române au fost apărate de Mircea 
cel Bătrîn, Ștefan Mușatinul și Dan 
al II-lea, Iancu de Hunedoara. Vlad 
Țepeș și Ștefan cel Mare, Pavel Chi- 
nezu, Radu de la Afumați, Petru 
Rareș și alți multi viteji și eroi. Nu 
ei singuri, oricit de vrednici și de 
temerari ar fi fost, ci în fruntea 
mulțimilor „luate de la plug", potri
vit expresiei binecunoscutului croni
car polonez Jan Dlugosz (însușită și 
pusă și mai mult în valoare de KarI 
Marx) referindu-se la istorica bătălie 
de la Vaslui. Acele mulțimi contopi
te cu pămîntul strămoșesc pe care 
l-au făcut să rodească cu sudoarea 
frunții lor și pe care l-au apărat cil 
sîngele lor. Mulțimile care alcătuiau 
în timpul acestor bătălii oastea de 
tară, oastea cea mare.

înfățișa realitatea, Îmbrăcată in 
haină metaforică, imaginea din „Scri
soarea a III-a“ a nemuritorului E- 

minescu, atunci cînd îi atribuia lui 
Mircea. în dialogul său cu Baiazid, 
cuvintele : „Tot ce mișcă-n țara asta, 
riul. ramul / Mi-e prieten numai 
mie. iară ție dușman este". Firește, 
boierimea își mai apăra șl propriile 
moșii, pe cind țărănimea apăra în
treaga moșie, care era țara. Și unii 
și alții conștienți insă că o domina
ție străină, oriunde și oricind s-ar 
exercita, e dăunătoare și păgubitoa
re întregii țări, tuturor categoriilor 
și păturilor sociale, cu excepția unui 
mic număr de beneficiari ai unor a- 
semenea situații.

Iar înțelepții cîrmuitori și condu
cători de oști. în intuirea și cuprin
derea orizontului politic ăl vremii 
lor, nu ignorau însemnătatea colabo
rării cu alte popoare și țări, ale că
ror interese coincideau sau se ase-

• Unirea Principatelor - primul pas spre „republica românească * *
• Tradiție vie - de la Posada la Plevna • „Rîul, ramul" - simbol 
al neștirbitei „dragoste de moșie" • „Tot ce au dorit strămoșii

de Ia U R. București, noi. cei de azi, 
avem datoria să întărim indepen
denta patriei prin propriile fapte de 
muncă". „Istoria luptei pentru uni
tate și independentă — ce minunat
mijloc de educație a tineretului !“ 
— iată concluzia, nu numai științi
fică. dar și afectivă a unui grup de 
eleve ale Liceului pedagogic din 
București.

„Ce poate fi mai impresionant, 
declara, la rindul său. Marcel Priș- 
cu. soldat, la o unitate militară, de
cît consecventa cu care partidul 
nostru s-a pronunțat, de-a lungul 
întregii sale existențe, pentru inde- 

-pendența patriei, pentru dreptul po
porului de a fi stăpin pe propriile 
sale destine, sentimente strîns îm
pletite cu cele mai sincere acte de 
internationalism ?“ Aici, în muzeu, 
tinărul care se pregătește să fie un 
dirz și priceput apărător al liber
tății patriei sale a descoperit cite- 
va fapte revelatoare în acest sens. 
Un afiș, datat 2 septembrie 1939, 
infierind extinderea agresiunii hi- 
tleriste, sublinia : „Comuniștii ro
mâni vor fi în primele rinduri pen
tru apărarea României ! Trăiască 
independenta și integritatea Româ
niei !“. în sălile consacrate eveni
mentelor de la 23 August 1944, un 
alt document în care cuvintul inde
pendență este puternic subliniat. 
„Salutăm — se spune in Declarația 
C C. al P.C.R. din acea zi glorioa
să — lupta poporului român pentru 
cucerirea independenței naționale, a 
păcii și libertății". Ce amplu se în
fățișează. de asemenea, în sălile 
consacrate înfăptuirilor obținute 
după Congresele al IX-lea. al X-lea 
și al XI-lea. vastul program inițiat 
de partid, sub conducerea tovarășu
lui Niqolăe Ceaușescu, pentru o 
Românie liberă, independentă, ega
lă prin statut cît și prin nivelul ei 
de viață cu țările cele mai înain
tate din lume !

...Numeroase sînt cazurile cînd în 
sălile dedicate Unirii sau războiu
lui pentru dobîndirea independen
tei copiii primesc, din partea orga
nizațiilor lor. cravata roșie de pio
nier sau carnetul roșu de utecist. 
Vin între mărturiile trecutului glo
rios al poporului pentru ca rostirea 
legămintului de credință fată de 
patrie și partid, hotărîrea de a duce 
mai departe cuceririle revoluționa
re ale înaintașilor să capete so
lemnitatea pe care o degajă evo
carea marilor si nepieritoarelor 
momente ale istoriei noastre na
ționale.

, Eugen FLORESCU

noștri, tot ce ne încălzește pe noi, cei de față..."

mânau cu interesele țărilor române. 
Relațiile politice înspre miazăzi cu 
popoarele balcanice. înspre răsărit 
cu cnezatele rusești, înspre nord cu 
regatul Poloniei, înspre apus, cu al 
Ungariei și mai spre apus cu alte 
țări și popoare — pină la țările ger
mane și „republicile" italiene, inclu
siv papalitatea — dezvăluie concep
ții politice de prestigiu. țările 
române bucurindu-se de înaltă pre
țuire pentru dirzenia și temeritatea, 
vitejia și eroismul cu care-și apărau 
libertatea, independent^. . .

Aceste idealuri de dreptate și li
bertate, aceste bunuri neprețuite, au. 
constituit imbolduri nestăvilite pen
tru alte eforturi și sacrificii, lupte și 
jertfe, pentru recucerirea indepen
denței. Și nu era mai ușor lucru re
cucerirea independenței decît apă
rarea ei. Și oamenii au fost conști- 
enți, conducători și ostași, de aceea 
eforturile au fost și mai mari. încer
cările îndrăznețe, faptele temerare, 
orizonturile politice mai cuprinză
toare. Aceste caracteristici sînt vă
dite în „epopeile" înscrise de D‘>- 
porul român, sub conducerea lui loan 
Vodă cel Cumplit și mai ales a lui 
Mihai Vodă Viteazul. Conștienți de 
răspunderi și de urmările acțiunilor 
lor, și unul și altul au întrebat mai 
întîi „țara". Și unul și altul au as
cultat glasul țării, care era la uni
son cu propriul lor glas și cu propria 
vrere. Și astfel, se înscriu alte pagini 
glorioase in letopisețul încărcat de 
vrednicii al poporului român.

Independența recucerită de Mihal 

și unitatea înfăptuită de acesta au 
devenit idei călăuzitoare și idealuri 
încurajatoare și îmbărbătătoare pes
te veacuri. Pilda lui a fost invocată 
de atunci mereu în toate împrejură
rile grele, in toate momentele însem
nate, vreme de peste trei secole. Nu 
doar ca-valoare istorică teoretică, ci 
ca exemplu de înfăptuire concretă a 
acelei Dacii reînviate de marele 
domn și neîntrecutul viteaz de la 
cumpăna de veacuri.

Constituirea națiunii române la 
cumpăna dintre secolele al XVUI- 
lea și al XIX-lea și transformarea 
conștiinței de neam în conștiință na
țională au conferit solidarității și uni
tății întregii națiuni române în lupta 
pentru libertate națională și socială 
un caracter necesar, legic.

Răsunetul răscoalei lui Horea și al 

revoluției lui Tudor Vladimirescu s-a 
resimțit cu putere în toate țările lo
cuite de români, tocmai pentru că 
ideile și idealurile înscrise în pro
gramul marilor mișcări sociale și na
ționale, in același timp și în egală 
măsură corespundeau pe deplin do
rințelor și năzuințelor întregului po
por român. în orice parte a terito
riului său național ar fi locuit. Căci 
eliberarea din șerbie era dorită cu 
ardoare de mulțimile oprimate ce 
vroiau, să fie stăpîne pe bunurile ce 
le-au fost răpite prin abuz și silni
cie, -de puternicii vremurilor feudale. 
Eliberarea din șerbie, ce însemna 
dreptate socială, trebuia să fie înso
țită in chip necesar și imperios de 
înlăturarea dominației străine, deci 
libertate și independență națională.

Conducători și mulțimi înțelegeau 
că asemenea mari idealuri și idei 
nu pot fi îndeplinite decît prin uni
rea tortelor. Și nu numai unire și 
colaborare în lupte, ci unire dura
bilă, politică. Horea dorea să uneas
că Transilvania cu „Țara", iar con
temporanii îi și atribuiau „Crăișoru- 
lui" denumirea de „rex Daciae". Tar 
Tudor, în apelul adresat moldoveni
lor. nu uita să le amintească de tre
cutul comun, și necesitatea unui vii
tor comun. Și în același timp țăranii 
din Transilvania. întruniți mai multi 
la un loc în diferite împrejurări, se 
sfătuiau cu privire la timpul sosirii 
și la isprăvile pe care „Todoruț" sau 
..Todoraș". odată aiuns in Transil
vania. urma să le înfăptuiască. Era. 
așadar. în mintea și inima tuturor. 

vie dorința dreptății de înfăptuit, li
bertății de cucerit, unității de împli
nit. Și este știut și recunoscut că 
atunci cînd o idee dreaptă, mare, cu
prinde mulțimile, nu există forță 
care să o poată dezrădăcina, chiar 
dacă o poate înăbuși in manifestarea 
eifățișă.un timp.

Tendințele de realizare a marilor 
idealuri imbracă felurite forme, po
trivit împrejurărilor istorice concre
te. Sint prezente în mișcările socia
le și naționale ce preced și pregătesc 
revoluția din 1848 și de asemenea 
în gîndurile. rostite sau așternute pe 
hirtie in foile vremii, ale marilor 
cărturari și patriot) din toate țările 
locuite de români.

Asemenea idei înălțătoare și sal
vatoare constituie piedestalul revo
luției românești de la 1848 fie că e 

vorba de Transilvania. Moldova sau 
Țara Românească, deoarece revoluția 
a fost una prin program și scopuri, 
prin sincronizare și colaborare. Ideea 
era cuprinsă in Protocolul de la Blaj 
din 3'15 mai 1848. Asemenea planuri 
nu se mărgineau doar la un cerc 
restrins de revoluționari și gîndi- 
tori, ci cuprinseseră masele largi ale 
poporului, care, cu acel prilej, și-au 
exprimat dorința si voința în ex
clamația : „noi vrem să ne unim cu 
țara", intr-o „republică românească 
a Daciei", cum. interpreta corect, in 
fond, un contemporan maghiar a- 
ceastă dorirlță.

Problema unirii, autonomiei și in
dependenței se găsește ța loc de 
cinste și în programele revoluției din 
Moldova și Țara Românească. „Inde
pendența administrativă și legislati
vă" și „neamestecul" nici unei pu
teri din afară este cuprinsul pri
mului punct din Proclamația-pro- 
gram a revoluționarilor din Țara 
Românească. „Unirea Moldovei și a 
Valahiei intr-un singur stat neatirnat 
românesc" proclamă revoluționarii 
moldoveni în „Prințipiile" lor de la 
Brașov : „neatirnarea administrativă 
și legislativă în toate cele dinlăuntru, 
fără amestec a orice putere străină", 
aceiași revoluționari in Dorințele 
Partidei Naționale în Moldova, din 
august 1848.

Revoluția din 1848 a fost tnfrîntă 
prin unirea, forțelor represive exter
ne. țariste și otomane, cu cele retro
grade din interior. N-au putut fi 
însă înfrînte marile idei și idealuri 

proclamate de revoluție : dreptate, 
libertate, unitate și independentă. A- 
ceste idei au, continuat să trăiască, 
să fie vii și puternice nu' numai în 
mintea și in gîndurile celor mai îna
intați dintre intelectualii vremii, 
ci. deopotrivă, in minteâ si inima 
milioanelor de țărani, meseriași și 
muncitori, a cercurilor boierimii și 
burgheziei progresiste.

Rodul acestor eforturi și vreri, sa
crificii și jertfe a fost Unirea de la 
24 ianuarie 1859, care însemna în
făptuirea ideii ..stăpinitoare" a vre
mii aceleia, cum o caracterizau con
temporanii. buni cunoscători ai eve
nimentelor și cum o pregătea și o 
sprijinea întregul popor român.

Față de asemenea puternică și u- 
nanimă dorință și voință, reprezen
tanții marilor puteri europene au 
fost nevoiți să recunoască realitatea, 
anume că locuitorii țărilor române 
totdeauna au fost „un singur popor", 
că au ,țacelași inceput, același nume, 
aceeași limbă, aceeași religie, aceeași 
istorie, aceeași civilizație, aceleași in
stituții. aceleași legi și obiceiuri, a- 
celeași temeri șl aceleași speranțe, 
aceleași trebuințe de îndestulat, ace
leași hotare de păzit, aceleași dureri 
în trecut, același viitor de asigurat, 
și. în sfîrșit, aceeași misie de îm
plinit". potrivit afirmațiilor adunări
lor âd-hoc din Principatele Române. 
Concluzia firească, logică și legică 
în fata acestor argumente nu putea 
fi alta decît „unirea, dorința unani
mă a românilor", pe cate ar vrea 
„s-o vază cît mai curînd realizată in 
faptă, precum este in cugetarea și 
în inimile lor".

Unirea se înfăptuiește, astfel, nu ca 
un dar al marilor puteri și nici prin 
vredniciile unor persoane. Unirea a 
fost un act revoluționar, opera între
gului popor român, animat de patrio
tism generos și sincer, doritor a fi 
unit într-o singură țară, independen
tă. suverană.

Săvirșită Unirea Principatelor, in
dependența stăpînea toate cugetele 
și inimile poporului român. Toți o 
doreau, toți o voiau. Dacă nu i se 
împlinea dorința și voința, poporul 
român era hotărît să-și cucerească 
independenta prin puterea armelor. 
Și a cucerit-o. prin eroismul și jert
fele pe cimpiile de luptă ale doro
banților. roșiorilor și călărașilor, prin 
eforturile și sacrificiile întregului 
popor.

La capătul unui lung proces, cu 
coborîșuri și suișuri, cu înfrîngeri și 
izbinzi. avea să învingă dreptatea po
porului doritor să trăiască liber și 
independent, unit și suveran, să-și 
găsească împlinire — după cum s-a 
exprimat atît de limpede tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele Româ
niei socialiste — tot ce au dorit 
strămoșii noștri și tot ce va înălța 

'de-a pururi pe fiii și nepoții noștri.

Acad. Ștefan PASCU

CHEIA DE BOLTA A EDIFICIULUI NAȚIONAL. 
„Pe lingă toate aceste radicale instituții, singurele cari ne pot rege
nera patria, apoi partida naționalâ mai propune una, ca cununa tutu
ror, ca cheia boitei, fârâ care s-ar prâbuși tot edificiul național; 
aceasta este Unirea Moldovei cu Țara Românească ; o unire doritâ 
de veacuri de toți românii cei mai însemnați ai amînduror Principa
telor, o unire pe care, dupâ spiritul timpurilor, cu armele în minâ au 
vroit sâ o sâvirșeascâ Ștefan cel Mare și Mihail Viteazul, carele și 
ajunsese a se intitula : Cu mila lui dumnezeu, domn al Țârii Româ
nești, al Moldovei și al Ardealului".

Nicolae Bălcescu:

OPERA VOINȚEI Șl FAPTEI POPORULUI, „unita- 
tea naționalâ fu visarea iubitâ a voievozilor noștri cei viteji, a tuturor 
bârbaților noștri cei mari, cari întruparâ în sine individualitatea și 
cugetarea poporului spre a o manifesta lumii. Pentru dinsa ei trâirâ. 
muncirâ, suferirâ și murirâ. Pentru dînsa Mircea cel Bâtrîn și Ștefan 
cel Mare se luptarâ toatâ viața lor îndelungatâ și traserâ asuprâ-le 
năvălirea îngrozitoare a turcilor, pentru dînsa Mihai cel Viteaz cade 
ucis în cîmpul Turda, pentru dinsa Șerban Cantacuzino bea otravă, 
pentru dinsa Horia moarte cumplită pe roată suferă... Aceea ce voie
vozii noștri cei mari cu vitejia lor n-au putut, poporul armat și intârit 
de un principiu o va putea".

Cezar Bolliac:

UN SENTIMENT NĂSCUT ODATĂ CU ISTORIA. 
„Unirea României într-un singur stat nu este o idee numai în cape
tele cîtorva români prea înaintați; nu este o idee ieșită din dezbate
rile de la ’48 incoace ; ea a fost sentimentul național în toate păr
țile României de cînd istoria a început a ne spune cite ceva despre 
Dacia Sentiment la cei vechi locuitori ai ei din natură chiar și adop
tat de coloniile romane, de la cele dintîi pină la cele din urmă, cu 
întreite titluri: Natura târimulul, Omogenitatea și Omonomia."

Simion Bărnuțiu:

TEMELIE PENTRU APĂRAREA LIBERTĂȚII, „unirea • 
necesară pentru că noțiunea română fără de dinsa nu și-ar putea 
apăra viața și libertatea în fcontra Inemicllor interni și externi, nu 
și-ar putea reciștiga libertatea și drepturile pierdute, nici n-ar putea 
regenera.»Aceste scopuri se pot ajunge numai prin una concentrare 
de puteri care este rezultatul unirii."

Al. Papiu Ilar ian:

ROMÂNII DIN TRANSILVANIA NUMAI LA PRIN
CIPATE PRIVESC. „Românii din Transilvania, în împrejurările de 
față, numai la Principate privesc, numai de aici așteaptă semnul, 
numai de aici își vad scăparea. Cind s-a ales Cuza Domn, entuzias
mul la românii Transilvaniei era poate mai mare decît in Principate... 
Un lucru mi se pare a fi mal mult decît sigur: câ românii de peste 
Carpați, bărbați și femei, bătrîni și tineri, toți ar fi gata de a muri 
pentru Domnul Cuza...

O principe și Domn al românilor I Fie ca sâ vâ stee în ajutor 
geniul nației române și sâ fiți executorul fericit al planului celui mal 
mare domn și român ce a qvut vreodată Dacia lui Traian".

Istorie
*

retrăită 
la timpul
prezent

Cade, afară, fulg alb de nea, vis de întinderi imaculate, promisiu
ne a unor zăpezi de mult dorite... E duminică, 16 ianuarie. Zi de odih
nă. Și totuși, trecind prin apropierea marelui muzeu bucureștean al ar
miilor române, observi cu bucurie că mulți sînt aceia care știu să ctș- 
tige acest timp pentru universul propriei spiritualități; pe poarta Mu
zeului militar central intră fără întrerupere vizitatori. De toate virste- 
le, dar îndeosebi tineri.

— Anul 1977, ne arăta tovarășa Maria Radovici, muzeograf principal, 
va fi — ca să spunem așa — un an in care evenimentele prezentului 
se vor împleti cu mari momente de cinstire a istoriei naționale. Vom 
glorifica cei o sută de ani de la cucerirea independenței de stat a 
României ; vom aniversa șapte decenii de la marile răscoale țărănești; 
vom sărbători trei decenii de la proclamarea Republicii ; iar acum, 
peste numai o săptămînă, vom aniversa, asa cum a intrat intr-o nobi
lă și respectată tradiție, Ziua Unirii. Atracția oamenilor spre muzee
este, astfel, cu totul firească...

Unirea a desferecat
Tovarășa Radovici este un pasio

nat cunoscător al trecutului de 
luptă al poporului, cu deosebire 
al evenimentelor din 1859 și 1877. 
Aceasta pentru că idealul unirii și 
neatîrnării, al frăției și indepen
dentei, se regăsește — așa cum 
tocmai le explica unor pionieri de 
la liceul „Ion Creangă" din Bucu
rești — în întregul trecut de luptă 
al poporului nostru. De la Decebal 
la Mircea, de la Ștefan și Mihai la 
Tudor și Bălcescu și de la acești 
glorioși înaintași pină în zilele noas-

poarta Independenței
tre niciodată acest nobil steag al 
demnității n-a fost plecat — acum, 
în condițiile socialismului, unita
tea și independenta constituind un 
principiu politic fundamental al 
întregii dezvoltări istorice a pa
triei.

.... Dar să știți, copii, toate aceste 
mari momente se leagă intre ele. 
De pildă. Independența de la 1877 
nu ar fi fost posibilă fără Unirea 
principatelor, din 1859". I-am in- 
tîlnit pe pionierii din clasa a Vil-a 
A, însoțiți de diriginta lor. profe

Aici, intre mărturiile despre vitejia dorobanților, lecția istoriei râmine pildă mereu vie pentru abnegația, devotamentul și dăruirea pe care 
patria le cere, in primul rînd prin muncă, generațiilor de astăzi

soara Ecaterina Comișel. în mo
mentul cînd vizitau sălile consa
crate înfăptuirii actului Unirii. 
Emoția lor in fața documentelor 
vremii, a obiectelor personale ale 
domnitorului Cuza este ușor de în
țeles. între mărturiile epocii, pio
nierii au văzut insă și o decorație. 
„Steaua României", inițiată de 
Cuza, dar care n-a putut fi acor
dată la vremea cuvenită. „Româ
niei. la explica muzeograful, nefiind 
stat de sine stătător in acea pe
rioadă. îi lipsea de fapt dreptul de 
a bate decorații, adică dreptul de 
a cinsti eroismul vrednicilor ei 
fii“. Desigur, este un amănunt, căci 
lipsa independentei avea urmări 
mult mai profunde — economice, 
politice, culturale : dezvoltarea în
săși a ființei naționale era tinută 
pe loc. Dar un amănunt semnifi
cativ. fiindcă, iată, in sălile dedi
cate războiului de independentă, 
aceeași „Stea a României" (cu mici 
modificări impuse de evenimentele 
care au urmat) strălucea deja pe 
piepturile dorobanților, in acel an 
in care Kogălniceanu rostise. la 
9 mai. celebrele cuvinte : „Sintem 
independenți, sintem națiune de 
sine stătătoare 1“

Ca să-și hotărască singur soarta. 

poporul trebuise să plătească un 
greu tribut de singe — iar pionierii 
înregistrau cu atenție fiecare amă
nunt ; veniseră aici să învețe. Iată 
portretele ostașilor noștri. Iată 
steagurile care s-au înfipt pe re
dute. Iată poarta Vidinului. stră
punsă de un obuz românesc. Iată 
steagurile capturate... Iată și o 
scrisoare, ultima, a unui erou al 
Rahovei. trimisă familiei. Pe scri
soare, data de 4 noiembrie 1877... 
La 7 noiembrie, după trei zile, au
torul ei. maiorul Dimitrie Giurăscu 
din regimentul 4 Dorobanți. nu 
ezita să-și sacrifice viata pentru 
libertatea tării.

în atmosfera electrizantă a fap
telor glorioase, specifică muzeului, 
am stat de vorbă cu grupul de 
școlari de la liceul „Ion Creangă", 
care arătau că programarea vizitei 
la Muzeul militar se înscrie in ca
drul unei interesante acțiuni a ca
drelor didactice și a organizației de 
pionieri din școala respectivă : in- 
trucit abia din clasa următoare 
elevii de această virstă revin, dupâ 
mai mulți ani, prin programa de 
învățămînt, la studierea istoriei 
României, s-a organizat special 
pentru cei dintr-a șaptea un con
curs intitulat „Centenarul glorios". 

Grupul prezent — toți cu nota 10 
la istorie — vor alcătui „echipajul" 
care îi va reprezenta la această în
trecere. „Idealul independentei la 
români", tema lor concretă, va fi 
privit din perspectiva zilei de azi, 
a pozițiilor principiale și luptei 
consecvente a partidului nostru.

Amănunt caracterizant, de altfel, 
pentru întreaga activitate educati
vă — desfășurată atît de muzeu, 
cit și de organizatorii unor aseme
nea vizite. Tovarășa profesoară 
Paraschiva Manea, diriginta clasei 
a Vl-a A de la Școala generală 198, 
care și-a adus, de asemenea, elevii 
la Muzeul militar, ne vorbea des
pre un intreg program de acțiuni 
educative in care studierea momen

Prin înflorirea României socialiste 
continuăm lupta înaintașilor

Emoționante sint sentimentele ca 
și învățămintele cu care pleacă din 
muzeu vizitatorii. Un bătrîn căpitan, 
pilot aviator în retragere. Gh. C. 
Istrate, venit să revadă Muzeul mi
litar. nota in cartea de im
presii că a plecat din sălile 
excelent organizate „adine mișcat 

telor principale din istoria patriei 
se împletește cu acțiunile pentru 
cunoașterea înfăptuirilor socialiste, 
în vacanta de iarnă, școala 198 a 
trimis un prim grup la Plevna și 
Grivița, în Bulgaria. Tot in recenta 
vacanță, clasa pe care o conduce 
a făcut cunoștință și cu unele din 
principalele realizări ale oamenilor 
muncii ploieșteni. cu istoria lupte
lor revoluționare ale Văii Prahovei, 
cu frumuseți ale peisajului româ
nesc.

îmbinarea permanentă a cunoș
tințelor despre trecutul de luptă 
cu pregătirea pentru cunoașterea 
și dezvoltarea cuceririlor prezentu
lui — iată principiul unei mari și 
veritabile pedagogii.

de retrăirea unor momente din răz
boiul antihitlerist — altă mare epo
pee a luptei poporului nostru pen
tru libertate" — la care el însuși 
a luat parte. „Considerăm că bene
ficiind de un asemenea impresio
nant. exemplu de dăruire față de 
tară, declara un grup de macaragii
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Festivalul „CÎNTAREA ROMÂNIEI"in județele țării
Amplă manifestare po- 

litico-educativă. cultural- 
artistică, de interpretare 
și de creație, Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei" se desfășoară în 
județul Teleorman sub 
semnul unor exigențe 
sporite atit în ceea ce 
privește stabilirea reper
toriului și calitatea ac
țiunilor, cît și în asigu
rarea unui caracter larg 
de masă, prin antre
narea, practic, a tuturor 
categoriilor de oameni ai 
muncii de la orașe și 
sate.

Pentru crearea unui ca
dru organizatoric adecvat 
s-au luat măsuri din 
timp pentru 
instructorilor de 
s-au Întocmit 
ale potențialului 
artistic existent 
Comisiile locale 
nizare și

rificări a artei populare 
locale a avut loc un 
festival de muzică popu
lară. care a antrenat, la 
toate fazele, cîteva sute 
de tineri interpreți. Se 
va desfășura. în această 
lună, un festival al rap
sozilor, iar in prezent este 
în curs de editare o cu- . 
legere de cintece populare 
epice și lirice culese din 
județ. în mai multe loca
lități, la Zimnicea, Con-

măsuri
i pregătirea 

formații, 
evidente 
cultural- 
in județ, 
de orga- 

coordonare a 
festivalului și-au îndrep
tat atenția spre întărirea 
formațiilor artistice exis
tente și înființarea altora 
noi, incit fiecare între
prindere, instituție și co
mună să-și creeze forțe 
puternice pentru partici
parea la faza 
Ca urmare, au 
ființate formații 
Combinatul de 
minte chimice din Turnu 
Măgurele, întreprinderea 
de panouri și tablouri 
electrice din Alexandria, 
sau în comunele Piatra, 
Furculești, Olteni, Tâtă- 
răștii de Jos. Ștorobâ- 
neasa, Bragadiru, Gratia, 
care au fost ajutate in 
stabilirea unui reperto
riu adecvat.

Pentru pregătirea și 
instruirea formațiilor co
rale și de dansuri, a gru
purilor vocale, tarafuri
lor, soliștilor vocali și in
strumentiști s-au creat 
colective care cuprind și 
colaboratori externi de 
specialitate. Se lucrează 
intens la punerea în sce
nă a unor dansuri cu 
temă la Contești, Ștoro- 
băneasa. Roșiori de Vede, 
Alexandria, Turnu Măgu
rele, Zimnicea. Videle și 
alte localități. în scopul 
unei cit mai bogate valo-

de masă, 
fost in- 
corale la 
ingrășă-

12,20

obți- 
unor 
mai

Gheorghe OLTEANU 
secretar al Comitetului 
județean Teleorman 
al P.C.R.

PROGRAMUL I
10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „Veronica se 

toarce". Fantezie muzical-coregra- 
ficâ. In distribuție : Lulu Mihă- 
escu, Margareta Pislaru, Dem. Ra
dulescu. Regia : Elisabeta Bostan. 
Porțile Maramureșului. Scurtă Is
torie a satului maramureșean, scri
să în lemn de meșterii populari 
din comuna Vadul Izei. 
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba engleză.
Telex.
Din țările socialiste.

te-
socialis- 

pcporului 
libertate

la debutul 
am avut în 
manifestările 
sate să fie 

ca

,\

DIVERS

E. Dlchiseanu

lozul eraNu

Controloru

auto
controlul

LOCALUL FAMILIALdecor 
identi-

dicului 
lumina I

recunoștință

lui îi lipsea...

fost cuprinse în cadrul 
concursului, aflat în pli
nă desfășurare. „La 
melia României 
te — lupta 
român pentru 
națională și socială".

încă de 
festivalului 
vedere ca 
inițiate la 
concepute nu numai 
simple întreceri artistice, 
ci și ca un prilej de ge-

Teleorman: Puternică
emulație în creația

și interpretarea
artistică

țești, Islaz, Dobrotești, 
se acționează pentru 
crearea unor ansambluri 
folclorice.

S-au reactualizat, tot
odată, repertoriile forma
țiilor de teatru, brigăzilor 
artistice de agitație si 
montajelor muzical-lite- 
rar-coregrafice, care pre
zintă, periodic, programe 
variate, cu un conținut 
bogat de idei și axate pe 
o problematică actuală. 
Pentru sprijinirea acesto
ra s-au trimis din timp 
texte orientative, cule
geri de versuri ; numeroși 
specialiști au ajutat la 
punerea în scenă a unor 
spectacole de inaltă cali
tate artistică. în scopul 
cunoașterii trecutului is
toric, a năzuințelor si 
aspirațiilor seculare ale 
maselor populare, toate 
localitățile județului au

neralizare a experienței 
înaintate din fiecare 
cooperativă agricolă de 
producție. în cursul des
fășurării fazelor de masă, 
la nivelul comunelor 
consiliilor j 
tiste se 
schimburi de 
in zootehnie, 
tură, expoziții 
acțiuni menite 
tribuie la 
mecanizatorilor și coope
ratorilor în vederea 
nerii în acest an a 
producții agricole 
mari decît in 1976.

Deoarece în cadrul 
dețului Teleorman 
țează un număr însemnat 
de cenacluri și cercuri 
literare, ne-am propus să 
stimulăm activitatea de 
creație a acestora, acțiune 
ce va .fi finalizată cu 
editarea unei culegeri de

și 
intercoopera- 

organizează 
experiență 
legumicul- 

agricole, 
să con- 

mobilizarea

poezie și proză. în între
prinderi. instituții și co
mune va fi organizată, 
totodată, și o decadă a 
poeziei românești, iar in 
cele cinci orașe ale jude
țului se vor deschide ex
poziții de artă populară 
și artă plastică.

Pentru sărbătorirea 
celor două mari eveni
mente — centenarul cu
ceririi independenței de 
stat a României și împli
nirea a 70 de ani de la 
marea ridicare țărănească 
din 1907 — se desfășoară 
ample acțiuni politice și 
cultural-educative: expu
neri, simpozioane, se
siuni de comunicări ști
ințifice, urmate de pre
zentarea unor spectacole 
artistice care cuprind 
montaje literare, recita
luri de poezie, cîntece re
voluționare și patriotice.

în același scop a fost 
realizată lucrarea „Parti
ciparea județului Teleor
man la cucerirea inde
pendenței de stat a Ro
mâniei" și se pregătește 
o expoziție „1877“. în- 
trucît răscoala din 1907 
a cuprins 90 de localități 
teleormănene, am avut 
grijă ca evenimentul să 
fie puternic marcat în 
multe comune și orașe ca 
Măgura, Furculești, S.lo- 
bozia-Mîndra, Cornetu, 
Salcia, Roșiori de Vede, 
Alexandria și altele, prin 
expoziții și programe a- 
decvate. Cu tineretul se 
organizează excursii și 
concursuri pe urmele răs- 
culaților și ale doroban
ților.

Prima ediție a Festi
valului național „Cînta- 
rea României" ne va da 
astfel posibilitatea să 
realizăm, printr-o varie
tate de forme și mijloace, 
o mai intensă educație a 
maselor in spiritul dra
gostei față de patrie, po
por și partid, al cultului 
față de muncă.

Modernul complex comercial „Fortuna

în Confruntare

Prin cîteva expoziții
• La Galeriile de 

artă ale municipiu
lui București s-a des
chis de cîteva zile 
cea de-a 14-a expozi
ție personală a gra- 
ficienei TTA PELTZ. 
Consecventă univer- 
»ului copilăriei, căruia 
i-a închinat, dtf^â lun
gul anilor, nenumă
rate lucrări, artista 
prezintă o suită de 
portrete de copii, de
sene delicate, in care 
s-au cristalizat atitu
dini și expresii fuga
re, surprinse cu căl
dură și duioșie.

De fiecare dată 
Insă, departe de a fi 
simple comentarii 
scenografice, imagi
nile copiilor devin 
entități artistice de 
sine stătătoare. Efec
tele de valori ale 
„Basmalei verzi" sub
liniază parcă mai 
mult inocența privirii, 
tușe rapide, sponta
ne conturează fer
mecătoarea imagine 
a fetiței ce stă „La 
masă", participarea 
întipărită pe chipuri
le copiilor veniți „La 
spectacol" sau 
riozitatea" unui puști 
de-o șchioapă 
doar cîteva 
in care au fost 
prinse chipurile 
piilor. Gesturi și 
tudini, chiar și 
flictele specifice 
melor vîrste au 
nizat artistei eloc
vente surse de expre
sivitate. Tot timpul 
prezente, aceste ele
mente ale narațiunii 
se substituie graficii. 
Ele devin astfel ele
mente dinamice, con
structive, ale com
pozițiilor, căci „Ino
cența" și „Candoarea", 
atît de specifice aces
tei tematici, sint reda
te cu mijloace artis
tice. Lectura lor, de
parte de sentimen
talism facil, are loc 
atît pe planul dis
cursului rațional, cît 
și pe acela al sen
sibilității. Accentele 
de formă și culoare 
sînt distribuite cu in
stinctul sigur 
care-1 conferă 
lucrări exercițiul 
delungat. Aspectului 
ușor anecdotic, umo
rului fin cu care ar
tista se apropie de co
pii li se alătură far
mecul discret evocator 
al mijloacelor cu 
au fost realizate.

Sînt rezultatele

„Cu-

sint 
ipostaze 

sur- 
co- 
ati- 

con-

pe 
unei 

in

care

ac-

12,35
16,00
16,30 
17,00 
17,05
17,20 Dincolo de cumpăna luminii.

• 17,40 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18,25 Mihail Jora și cintecul românesc. 
18,50 întrebări și răspunsuri.

1001 de seri. 
Telejurnal. .
Unirea — act de luminoasă me
morie. (Documentar).
Mai aveți o întrebare 7
Teatrul TV : „Slugă la doi stă- 
pîni" de Carlo Goldoni. Spectacol 
realizat tn colaborare cu Teatrul 
tineretului din Piatra Neamț.
Un cintec de demult. Un nou ci
clu de emisiuni consacrat prezen
tării șlagărelor de - - - - -
tru astăzi, melodii 
lescu.
Telejurnal.
PROGRAMUL II
Tineretul Capitalei, 
prin căminele muncitorești.
De la Bach la Enescu — o isto
rie a muzicii de cameră in capo
dopere. Emisiunea I.
Telex.
Viața economică a Capitalei. 
Film serial : Kojak.

altădată. Pen- 
de Ion Vasi-

Raid-anchetă

«&IFAPTUL

Gînduri de

tivității unei artiste 
care, în consens cu 
temperamentul și pre
ferințele de ordin su
biectiv, aduce în cu
noașterea copiilor, a 
preocupărilor și ex
presivității chipului 
lor cunoașterea unei 
sensibilități personale.

• Mai puțin prezen-. 
tă in ultimul timp pe 
simezele bucureștene, 
pictura lui GHEOR
GHE SPIRIDON (ex
pusă la 
rizont") 
guranță 
lui care

galeriile „O- 
a adus o si- 
a meșteșugu- 
știe să evite

«

aduce, în ansamblul 
expoziției, aportul spe
cific, propriu materia
lelor textile de orna
mentare a spațiului. 
Simple și clare motive 
decorative, vegetale cel 
mai ades, topite in ra
finate orchestrații cro
matice dobindesc o 
prețioasă picturalitate.

consecvent clișeele. 
Natura deschisă, in
tens receptivă a picto
rului la tot ceea ce 
oferă mai caracteristic 
mediul înconjurător 
l-a făcut să se în
drepte cu egal succes 
spre domeniile, di
ferite în aparență, ale 
picturii și tapiseriei.

Pictura lui Gheorghe 
Spiridon se definește 
printr-un limbaj pro
priu cu o forță de su
gestie directă și per
cutantă. Atmosfera 
plină de sensibilitate 
a peisajelor sau a na
turilor statice își află, 
în aceste condiții, un 
corespondent firesc în 
încercarea de a expri
ma incrincenarea lup
telor de la Posada sau 
Podul înalt, in oma
giul adus eroilor de la 
1907, sau a celor de la 
1877. Deși atît 
ferite tematic, 
rile de pictură 
marcă prin 
impregnat de sinceri
tate de a supune rea
litatea unor legi inte
rioare. Tensiunea ra
porturilor stabilite cu 
datul real sau istoric 
a determinat. în fie
care din exemplele 
particulare ale aces
tei expoziții, prospec
tarea unor noi dome
nii ideatice și afec
tive.

Tapiseria, domeniu 
distinct în creația lui 
Gheorghe Spiridon, iși

de di- 
lucră- 
se re- 
efortul

• Expoziția pictoru
lui ȘTEFAN CILȚIA, 
tot la Galeriile de artă 
ale municipiului Bucu
rești, a readus in a- 
tenția generală calită
țile unei picturi care 
în ultimii ani a impus 
cu tot mai multă au
toritate. Viziunea lui 
Cilția ar putea fi ex
plicată printr-o trăsă
tură a specificului na
țional ; in speța, prin 
sensibilitatea față de 
„solul natal". Această 
pasiune pentru pă- 
mîntul românesc, care 
transpare din nume
roasele imagini ale 
dealurilor și satelor 
pictate de el. expri
mă, ca și într-o altă 
imagine simbolică cum 
este aceea a „Mesei" 
lungi de ospăț, desfă
șurate într-un 
tradițional, o 
tate colectivă.

Interesat în 
garea atentă 
anotimpuri, 
mituri românești, pic
torul a ținut să des
copere in compozițiile 
sale cu personaje, din
colo de nota de fan
tastic, un mod al sen
sibilității care implică 
un potențial dramatic. 
Căsuțele satului româ
nesc. un buchet cu 
flori de cîmp, o glajă. 
de Avrig, un drum în 
Transilvania, un sim
plu pahar de lemn, dar 
mai ales păsările pri
mesc o serie de valori 
semnificative. devin 
semne picturatelirice 
ale artei lui. Motive și 
peisaje au fost filtrate 
prin perspectiva me
moriei nostalgice, ca
pabilă să le desprindă 
din zona epicului coti
dian, să le transfigu
reze. să le confere 
valori emblematice. 
Este o pictură al că
rei farmec stă in ros
tirea simplă a lucru
rilor, în lirismul dis
cret, uneori de o tris
tețe simplă, netrucată.

Cu principiali
tate și fermitate

Ziarul „Scînteia" a 
publicat la această ru
brică, la 21 decembrie 
1976, un articol în care 
era criticat Comitetul 
de partid al sectorului 
3 din Capitală pen
tru lipsa de fer
mitate și întirzierea cu 
care a soluționat o 
scrisoare adresată re
dacției noastre de că
tre Sevastița Olteanu,. 
muncitoare la între
prinderea „Prefin".

Zilele trecute am 
primit un nou răs
puns de la Comitelui 
de partid al sectorului 
3, sub semnătura to
varășului prim-secre- 
tar Vasile Carolicâ.

Cităm din scrisoare: 
„Un colectiv format 
din activiști de partid 
și membri ai birouiui 
organizației • de bază 
„Prefin" a reanalizat 
cele sesizate, consta- 
tind că este justificată 
critica adusă de către 
ziarul „Scînteia". (in 
articol se arăta că C. 
Cremenaru, controlor 
de calitate la între
prinderea „Prefin", în
câlcind grav normele 
și principiile de con
duită și morală cetățe
nească, a bruscat. și 
lovit în timpul servi
ciului pe autoarea se
sizării, iar drept mă
sură luată, „i s-a atras 
atenția" că a... greșit — 
n.n.). Secretariatul co
mitetului de partid al 
sectorului, analizind 
cele de mai sus, a cri- 
tteat aspru lipsa de 
răspundere si dfe disc.i- 
pTlÂă. „ftVhpl blindetii" 
de care ău dat dovadă 
in soluționarea acestui 
caz tovarășii secretar 
Petrescu Barbu. An
drei Constantin și Co- 
jocaru Elena, activiști. 
De asemenea, secreta
riatul comitetului de 
sector a hotărît ca a- 
baterile grave de la co
dul etic, de la statutul 
P.C.R. săvîrșițe 
Constantin 
naru să fie 
se dezbaterii 
rii generale a 
zației de bază P.C.R. 

care face parte.

de 
Creme- 

supu- 
a-dună- 
organi-

. investi- 
a unor 

spații, și

Marina PREUTU

• CONSTANȚA. Colectivul Tea
trului de dramă și comedie din 
Constanta a prezentat in premieră 
spectacolul „Micul infern" de Mir
cea Ștefănescu. în distribuție : 
Ileana Ploscaru. Romei Stănciugel, 
Emil Sassu, Valentina Bucur. Titus 
Gurgulescu. Mariă Nistor și Ion 
Andrei. Regia spectacolului este 
semnată de Mihai Berechet, de la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
din București, decorurile de Aurel 
Florea, iar muzica aparține lui H. 
Mălineanu. Aceasta este cea de-a 
treia premieră a teatrului const.ăn- 
țean în actuala stagiune. • GORJ. 
La liceul ,,Tudor Vladimires- 
cu“ din Tg. Jiu a avut loc 
recent o consfătuire pe tema „Con
tribuția bibliotecilor școlare la per
fecționarea procesului de invăță- 
mint, in lumina obiectivelor stabi-

lite de Congresul educației politice 
și al culturii socialiste". Clubul 
Combinatului de lianți și azboci
ment din Bîrsești găzduiește, în 
aceste zile, o expoziție de grafică 
și pictură ce are ca tematică omul 
angajat în nobilul efort de făurire 
a societății socialiste • ME
HEDINȚI. Muzeul Porților de 
Fier a organizat în localitatea 
Prejna un simpozion cu tema 
„Lupta de veacuri a poporului ro
mân pentru libertate națională și 
dreptate socială". în sala univer
sității cultural-științifice din Dro- 
beta-Turnu Severin s-a prezentat 
expunerea „Rolul armatei române 
în războiul din 1877—1878". „Izvo- 
raș de cîntec românesc" — sub 
acest generic, ansamblul „Izvora- 
șul" al casei municipale de cul
tură a prezentat un spectacol pe

iar conducerea între
prinderii să-1 scoată 
din funcția de contro
lor C.T.C. și să fie în
cadrat direct în pro
ducție, conform pregă
tirii și capacității sale 
profesionale. Totodată, 
acest caz să fie pre
zentat și dezbătut în 
toate colectivele de 
muncă din cadrul în
treprinderii".

în continuarea răs
punsului se subliniază 
că in adunarea gene
rală a organizației de 
partid, care a avut loc 
în întreprindere la 6 
ianuarie 1977, cei 14 
comuniști înscriși la 
cuvint. toți comuniștii 
organizației au dez
aprobat comportarea 
huliganică, străină u- 
nui comunist, unui 
membru al societății 
noastre, pe 
Cremenaru 
față de

care C. 
a avut-o 

muncitoarea 
Sevastița Olteanu și în 
unanimitate au votat 
sancționarea acestuia 
cu „vot de blam cu a- 
vertisment".

„înaintăm acest răs
puns organului central 
de presă al C.C. al 
P.C.R. — se subliniază 
in încheiere — cu con
vingerea că nu am lă- 
sat nepedepsită o fap
tă nedemnă, o ”
dezaprobată ferm 
toți comuniștii 
menii muncii 
ganizațiile de 
ale sectorului, 
tre comitetul 
de partid".

faptă 
i de 

si oa- 
din or- 

partid 
de că- 
nostru

Dar vinovății?
De la Consiliul ju- 

dgjqan .al sindicatelor 
Bihor am primit un 
răspuns, semnat de to
varășul președinte, pri
vind modul de rezol
vare a scrisorii adre
sate redacției de către 
Georgeta Vidican, care 
arăta că, in timp ce era 
bolnavă, internată la 
clinica ginecologică din 

. Cluj-Napoca, 
prinderea 
din 
tru
era 
i-a

între- 
mecanică 
Dr. Pe- 

lu-
orașul
Groza, unde 

ca sudor autogen, 
.. desfăcut ilegal con

tractul de muncă. „în 
urma examinării celor

sesizate — se sublinia
ză in răspuns — se con
stată că faptele rela
tate corespund realită
ții. Ca urmare a inter
venției noastre, con
ducerea unității a luat 
măsuri pentru reinte
grarea petiționarei în 
muncă, cu plata drep
turilor legale. în pre
zent, petiționara lu
crează in această uni
tate, fiind mulțumită 
de modul de rezolvare 
a cererii sale". Desi
gur. petiționara, care 
a stat pe drumuri 
timp de 5 luni de zile 
și acum a fost reinte
grată în muncă, poa
te să fie mulțumită. 
Dar nu tot atit de 
mulțumită trebuie să 
fie și conducerea Con
siliului județean al 
sindicatelor Bihor. Da
că sesizarea a fost în
temeiată, înseamnă că 
cineva a incălcat le
galitatea socialistă pri
vind dreptul la mun
că, la concediul de 
boală, al unui angajat. 
Și cine se face vino
vat de încălcarea legii, 
trebuie, potrivit legii, 
tras la răspundere.

Pe de altă parte. în 
scrisoarea adresată re
dacției, pe care am 
trimis-o spre soluțio
nare în original, se 
arăta că sudorița 
Georgeta Vidican s-a 
dus de mai multe ori 
la medicul întreprin
derii, Petru Fodor, dar 
acesta, în loc să-i a- 
corde toată îngrijirea, 
i-a spus „să nu se mai 
ducă la el cu astfel de 
boli", ca și cum ea 
și-ar fi ales o boală 
care n-a fost pe pla
cul medicului. Oț1, 
după cum se afirmă 
în sesizare, tocmai a- 
ceastă boală — netra
tată la vreme — s-a 
agravat, iar muncitoa
rea „a fost nevoită să 
se interneze pe la di
ferite spitale" pentru a 
se vindeca. Iată de ce 
nu prea sint motive 
de mulțumire. Re
dacția așteaptă un nou 
răspuns, din care să 
rezulte ce măsuri s-au 
luat împotriva celor 
vinovați.
Neculaf ROSCA

în peisajul comercial al Bucureștiului
orașele mai mari din țara,în toate

dar mai ales în Capitală, a apărut 
in ultimul timp și se face remarcat, 
între miile de restaurante, berării, 
patiserii, cofetării și birturi, un nou 
tip de local de consum public. Este 
acel tip de local familial nu numai 
după nume, ci și după activitatea 
sa (destinat cu adevărat alimentației), 
de obicei cu 
chet și intim, 
nat.

Am vizitat 
aceste unități . . 
cute în Capitală, și am constatat că 
unele dintre ele se detașează clar — 
prin aprovizionare, servicii și organi
zare — de toate celelalte unități de 
alimentație publică. Astfel, pentru a 
servi prinzul sau a-ți petrece o sea
ră la „Brădet", la ,,Minion", „Boe
ma" și la altele trebuie să 1 reții 
masă din timp!

Am adresat tovarășului Nicolae 
Roșu, directorul întreprinderii de ali
mentație publică „Amzei", din sec
torul 1, sector unde funcționează — 
cu firmă specială sau fără — cele 
mai multe și mai cunoscute localuri 
familiale, întrebarea:

— Ce considerați dv. a fi cheia 
reușitei localului familial: servirea, 
cadrul intim sau aprovizionarea?

— Am putea spune că fiecare In 
parte și toate laolaltă. Dar, firește, 
„cheia cheilor", nu numai a localu
lui familial, ci a întregii alimentații 
publice, este aprovizionarea și, im
plicit, diversificarea. într-un articol

suprafață restrînsă, co- 
curat și bine aprovizio-

și noi cîteva dintre 
comerciale, bine cunos-

publicat in „Scînteia", directorul ali
mentației publice din Galați afirma 
că aprovizionarea producției culinare 
e cel mai important lucru din acest 
sector. Sint de acord cu el. Ca și 
întreprinderea din Galați, întreprin
derea „Amzei" a pornit de la ideea 
că e greu, ba chiar imposibil să di
versifici produsele culinare dacă nu 
te aprovizionezi bine și din timp cu 
materiile prime. Iată cum am pro
cedat noi pentru a rezolva această 
problemă. Pe baza unor relații foar
te largi și strînse cu toți producă
torii posibili din țară — întreprinde
rile comerțului cu ridicata, cu uni
tăți „Avicola", C.A.P., I.A.S., între
prinderi pentru producerea și valo
rificarea legumelor și fructelor 
ș.a.m.d. — ne asigurăm în fiecare an 
stocuri mari de marfă, cît și posi
bilitățile unei aprovizionări ritmice. 
E. desigur, un procedeu la indemina 
oricui. Partea mai grea a diversifi
cării însă abia începe. După cum se 
știe, preparatele din carne de vită, 
din pește și păsări continuă să aibă 
o pondere ridicată în alimentația pu
blică. Iată de ce întreprinderea noas
tră s-a gindit să înceapă procesul de 
diversificare cu amenajarea unui 
mare laborator de preparate proprii 
și specialități din aceste materii pri
me. Și, astfel, cu sprijinul direcției 
de 
tiV
am realizat, dintr-o clădire părăsită 
pe ' ..............
acel modern laborator de care aveam

specialitate a comitetului execu- 
al consiliului popular municipal.

care am renovat-o și utilat-o.

nevoie. Aici realizăm acum, cu forțe 
proprii, zeci de preparate culinare — 
mezeluri, afumături ș.a.m.d. — în 
valoare de peste 10 milioane de lei 
anual. Numai din această activitate 
întreprinderea noastră are un cîștig 
net de 1 milion lei. Practic, pentru 
produse din carne noi nu mai ape
lăm la nimeni, ne autoaprovizionăm 
și aprovizionăm chiar și pe alții. Am 
procedat similar și cu legumele. Nu 
am 'avut insă un loc anume pentru 
depozitarea, sortarea și semiindus- 
trializarea acestor produse. Situația 
părea fără ieșire, și totuși... La un 
moment dat, fiecare unitate din re
țeaua noastră comercială a inceput 
să-și creeze în pivnițe, în alte locuri 
potrivite cămara ei proprie pentru 
produse agroalimentare. Astfel, incă 
din toamnă, am adunat și .ăemiindus- 
trializat peste 100 vagoane de legu
me! Se înțelege că avînd la dispo
ziție carnea de vită, pește, păsări și 
cămările proprii bine aprovizionate, 
ne vine mai ușor să oferim populației 
mincăruri diversificate, atît în loca
lurile familiale, cît și în restul uni
tăților noastre de desfacere. Practic, 
acum urmărim — și în bună parte 
chiar am reușit, — să așezăm pe masă, 
in fața clienților, ceea ce vor ei, ce 
comandă și nu numai ce se găsește 
gata pregătit. Este un element esen
țial în activitatea alimentației publi
ce, care poate fi realizat numai în 
condițiile 4mei aprovizionări diversi
ficate, permanente. Astfel, chiar in 
acest moment noi putem pregăti, în

unele localuri, cel puțin 100 de fe
luri de mîncare, de gustări la co
mandă. Am renunțat de mult la prac
tica aceea rudimentară de a oferi 
consumatorilor numai și numai can
tități pantagruelice de carne friptă. 
Folosim acum cu succes in rețetele 
noastre culinare și legume, orez, pă
sări. ouă, pește. Din toate aceste 
produse, bucătăriile noastre reușesc 
să facă multe combinații culinare 
îndrăznețe, foarte apreciate. Repet 
însă, • este nevoie în primul rînd de 
o bună aprovizionare. Iar pentru a 
reuși, ca acum, în puterea iernii, să 
ai atitea vagoane de legume, să ai 
un laborator capabil să prepare tot 
ce-ți dorești, e nevoie de multă aler
gătură. de spirit comercial. Și e ne
voie, de ce să n-o recunoaștem, să 
te . scoli mai de dimineață și să te 
culci mai tîrziu. Pentru întreținerea 
localurilor familiale în condiții co
respunzătoare cerințelor nu există 
deci „secrete de fabricație", ci doar 
interes din partea celor care le con
duc. Și, ca să închei, vă pot spune 
că acolo unde există o bună aprovi
zionare și serviciile sint la înăl
țime.

Am mulțumit tovarășului director 
pentru informațiile furnizate, dar nu 
putem încheia aceste însemnări fără 
să invităm la reflecție și pe alți 
conducători de întreprinderi comer
ciale pentru alimentație publică din 
Capitală și din alte orașe ale țării.

Gh. GRAURE

scena căminului cultural din Vîn- 
juleț. • SUCEAVA. La librăria 
„Ciprian Porumbescu" din Sucea
va, în prezența unui numeros pu
blic a avut loc lansarea cărții de 
versuri „Mirele plinii" de Ion Bei- 
deanu. Calendarul pe 1977, editat 
de comisia pentru răspindirea cu
noștințelor științifice a Consiliului 
județean al F.U.S., cuprinde, intre 
altele, principalele date și feno
mene astronomice ale anului, 
rubrici și emisiuni la radio și te
leviziune consacrate învățămintului 
politico-ideologic, propagării cu
noștințelor științifice despre lume 
și viață. • OLT. Biblioteca orășe
nească și Casa de cultură din Dră-

gănești-Olt găzduiesc două expozi
ții de pictură, care cuprind cele mai 
izbutite lucrări ale artiștilor plas
tici amatori din. localitate, inspirate 
de războiul pentru cucerirea inde
pendenței de stat a României și 
răscoala țăranilor din 1907. • TI
MIȘ. Sub egida Consiliului jude
țean Timiș al educației politice și 
culturii socialiste, în ‘ 
rile, instituțiile.
S.M.A.-urile, cooperativele 
de producție, cooperativele 
sum și meșteșugărești din 
parte a țării se desfășoară 
piu concurs al gazetelor de perete. 
La Galeriile de la Bastionul Cetă
ții din Timișoara expun artiști

întreprinde- 
I.A.S.-urlle, 

agricole 
de con- 
această 
un am-

amatori din județele Timiș și Arad 
care au participat la tabăra de 
creație plastică de la Virfurile. 
Galeriile Uniunii artiștilor plastici 
găzduiesc două expoziții cu lucrări 
de grafică, desen și ceramică sem
nate de Xenia Eraclide Vreme și 
Iulia Dinescu. Membrii cenaclului 
literar „Victor Eftimiu" al Consi
liului județean Timiș al sindicate
lor au fost zilele acestea oaspeții 
textiliștilor de la întreprinderea 
„Industria lînii". • BACĂU. 30 de 
brigăzi artistice de agitație din în
treprinderile municipiului Bacău 
s-au intîlnit în spectacole cu ca
racter educativ pe scena casei de 
cultură din localitate. Majoritatea 
sînt colective tinere înființate in 
atmosfera de emulație a Festiva
lului national „Cîntarea României". 
• SATU MARE. Recitatori ai

casei de cultură municipale și 
membrii cenaclului literar au pre
zentat 
nomic 
iar la 
zionul 
literatură". A luat ființă 
ansamblu folcloric al orașului Tăș- 
nad — „Codrulețul", alcătuit in cea 
mai mare parte din tineri munci
tori și muncitoare, fruntași în pro
ducție din 
localități.
Vaslui - 
este tema 
Comitetul 
in colaborare cu muzeul județean, 
biblioteca județeană, comitetul oră
șenesc pentru cultură și educație 
socialistă în intîmpinarea centena
rului indenendenței.

Corespondenții „Scînteii"

pentru elevii liceului eco- 
un recital „Mihai Eminescu", 
sediul instituției — simpo- 
literar „1907 — oglindit in 

primul

întreprinderile acestei
• VASLUI. „Orașul 
istorie și actualitate" 

concursului organizat de 
orășenesc U.T.C. Vaslui,

«

loan Ghiurca din Satu Mare 
ne scrie următoarele rînduri e- 
moționante: „Soția mea, în vîr- 
stă de 66 de ani, a suferit vre
me îndelungată de două grave 
afecțiuni ale ochilor, fiind mai 
bine de un an de zile lipsită în 
întregime de bucuria luminii. în 
acest interval a suportat patru 
operații, din care două la Baia 
Mare, unde, cu toate eforturile 
depuse, medicii n-au reușit să 
salveze ochiul drept, primul 
care a fost afectat. Apoi, cînd 
și peste celălalt ochi s-a așter
nut vălul beznei, mi-am dus 
soția la Iași, unde, în urma in
tervențiilor chirurgicale făcute 
de prof. dr. P. P. Vancea, 
s-a petrecut miracolul mult aș
teptat și aproape nesperat: so
ția mea vede din nou. De cu- 
rind a început să se ocupe de 
treburile gospodărești. îi sîn- 
tem pe deplin recunoscători me- 

care ne-a redat bucuria, 
șl fericirea familiei".

cu ghinion
Trednd prin fața unei tonele 

cu loz in plic de pe strada 
Lungă din Brașov, Petre Atu- 
dosei, angajat la I.T.A. Brașov, 
a simțit cum i se urcă singele 
la cap. S-a oprit in fața tone- 
tei și — nitam-nisam — a in- 
șfăcat-o zdravăn pe vinzătoarea 
lozurilor. Și a zis : „Să-mi res
titui 6 lei pe care i-am pierdut 
zilele trecute aici la tine. Lo
zul cumpărat atunci nu era 
ciștigător". Speriată, vinzătoarea 
a cerut sprijin trecătorilor. Și, 
cu chiu, cu vai. aceștia abia au 
scos-o din miinile huliganului. 
Înfuriat, P.A. a inceput să se ră
fuiască și cu oamenii din jur. 
Scandalagiul a fost potolit, iar 
instanța l-a condamnat la 9 luni 
închisoare.

Cind întîlnești pe șosea o ma
nă cu inscripția „Controlul 

circulației", te gindești cu res
pect la omul de la volanul ei 
ca la unul ce apără legile și re
gulile de circulație. Vezi în per
soana lui un model de condui
tă. Nu este și cazul șoferului 
Alexandru Coroian, de la I.T.A. 
Maramureș. Iată de ce : trebuia 

• să plece în cursă cu autoturis
mul l-MM-4746 purtind inscrip
ția „Controlul circulației". Ce 
și-a zis el atunci. „Dacă circul 
sub această firmă, nimeni n-are 
treabă cu mine" și — uitînd de 
obligațiile lui morale și profe
sionale — a dat peste cap un 
pahar, două, trei. Și la drum ! 
Hotărît să facă un control straș
nic. Nu a ajuns însă prea de
parte. S-a oprit într-un... copac, 
de care 
rismul, 
permis, 
amendă

și-a mototolit și autotu- 
și firma. A rămas fără 
a plătit o substanțială 
și reparația mașinii.

Pe gheața 
subțire

Toți copiii îndrăgesc zăpada și 
ghețușul. Intr-o zi, țintii din sa
tul Cistetul de Mureș (Alba) se 
jucau pe gheața formată pe un 
canal. Dar iată că in toiul jo
cului, voia bună s-a transformat 
in groază. Gheața s-a spart și 
doi dintre ei — unul de 7 și altul 
de 9 ani — au fost luați de apă 
și s-au înecat. Nu sint cazuri 
izolate, de aceea adresăm un în
demn părinților: supravegheați 
joaca copiilor !

Un copil
pentru
un cearșaf!

La căminul cultural din comu
na Păușești (Vîlcea) a avut loc 
un proces neobișnuit. Gheorghe 
Purcaru, din aceeași localitate, a 
fost supus judecății obștii și, 
bineînțeles, a instanței; pentru o 
faptă incredibilă. Pretextînd, 
așa cum arătam la această
brică (26 XI 1976), că bătrina 
Floarea Bobîlcă i-ar fi furat 
un... cearșaf. Gh. P. l-a răpit pe 
nepotul 
cescu (5 
Iitia din 
men de 
obiectul
pilul. Pentru fapta lui a 
condamnat la 4 ani închisoare.

ru-

acesteia, Cornel Den- 
ani), și a avertizat mi- 
comună că. dacă în ter- 
4 ore nu i se înapoiază 
dispărut, va ucide co- 

fost

Rubricâ realizată 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

i

I

i



SCINTEIA — marți 18 ianuarie 1917 PAGINA 5

Seminarul internațional „Educarea copiilor 
prin muncă și pentru muncă, în spiritul 
patriotismului, al prieteniei și colaborării 

între popoare'1
Luni dimineața au început la Bu

curești lucrările Seminarului inter
național „Educarea copiilor prin 
muncă și pentru muncă, în spiritul 
patriotismului, al prieteniei și cola
borării între popoare", organizat de 
către Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor și Comitetul națio
nal român pentru UNICEF.

La lucrările seminarului participă 
delegații ale organizațiilor de copii 
și comitetelor naționale pentru 
UNICEF din numeroase țări eu
ropene, precum și reprezentanți ai 
Comitetului internațional al mișcă
rilor de copii și adolescenți 
(C.I.M.E.A.), ai Satelor internațio
nale de vară pentru copii (C.I.S.V.), 
ai Consiliului Mondial al Păcii, Fe
derației Democrate Internationale a 
Femeilor, UNESCO și ai Centrului 
de informare O.N.U. de la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a transmis un mesaj participan- 
tilor Ia seminar, care a fost prezen
tat de către tovarășul Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost primit cu profund 
Interes și deosebită căldură.

. In numele participanților la semi
nar, Constantin Boștină, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, președinte al Comitetu
lui național român pentru UNICEF, 
a exprimat recunoștința sinceră și 
calde mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că mesajul a- 
dresat este încă o dovadă a grijii și 
atenției deosebite pe care o acordă 
președintele Republicii Socialiste 
România educării și formării tine
rei generații în spiritul idealurilor 
nobile ale umanismului.

In continuare, seminarul a fost 
salutat, din partea secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, de 
către A.S. Dajani, director al Centru
lui de informare O.N.U. la Bucu
rești, care a menționat importanța ce 
revine reuniunii în găsirea unor noi 
mijloace prin care să se intensifice 
eforturile de educare a tinerei gene

rații în spiritul păcii și prieteniei 
între popoare, in contextul declarării 
anului 1979 „An internațional al co
pilului". Prezentînd salutul adresat 
seminarului de către directorul ge
neral al UNESCO, Amadou Mahtar 
M’Bow, directorul Centrului euro
pean UNESCO pentru învățămin- 
tul superior, cu sediul la București, 
Thomas Keller, a dat o înaltă apre
ciere conținutului mesajului tovară
șului Nicolae Ceaușescu, subliniind 
că acesta reprezintă „o expresie a 
importanței de care se bucură in 
România educația multilaterală a co
piilor și tineretului, a grijii deose
bite pe care o manifestă în perma
nență președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru pregătirea copiilor și tinerilor 
în spiritul solidarității și colaborării 
internaționale".

A fost prezentat, în continuare, de 
către delegația română, raportul in
troductiv la tema seminarului, în 
care se arată, printre altele, că orga
nizațiile de copii și tineret din Româ
nia, înfăptuind politica partidului și 
statului român, militează activ pen
tru dezvoltarea la tînăra generație a 
dragostei și pasiunii pentru muncă 
și învățătură, pentru pregătirea și 
formarea sa temeinică pentru viață, 
astfel încît să-și poată aduce o con
tribuție activă, împreună cu întregul 
popor, la înflorirea multilaterală a 
patriei noastre. Au prezentat, de a- 
semenea, intervenții Rada ' Prelid — 
Uniunea pionierilor din R.S.F. Iu
goslavia, Gerard Taupin — organi
zația „Francs et Branches Camara- 
des" din Franța, Reiner Kulessa — 
organizația „Șoimii" din R.F. Ger
mania, Gunvor Nordlund — asocia
ția „Satelor internaționale de vară 
pentru copii" (C.I.S.V.), Daniela Ag- 
nerova — Organizația Pionierilor din 
R.S. Cehoslovacă, Kati Hannikainen 
— Consiliul Mondial al Păcii, și Ver 
Laszlo — Uniunea Pionierilor din 
R.P. Ungară.

In aceeași zi, la Teatrul Național, 
participanții la seminar au asistat la 
un spectacol prezentat de formații 
pionierești din Capitală.

Lucrările seminarului continuă.

Utilaje pentru agricultură
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

de la întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industrie alimentară 
din Balș au început cu bine și acest 
al doilea an al cincinalului. S-au fa
bricat peste sarcinile de plan, pînă 
acum, 200 mașini de afinat solul, 35

tone piese de schimb pentru tractoare 
și mașini agricole, 20 aripi de ploaie 
ș.a. Valoarea produselor obținute 
peste prevederi în primele 8 zile ale 
lunii ianuarie însumează 1 milion lei. 
(Emilian Rouă).

Vizita ministrului afacerilor 
externe al Republicii India

Luni după-amiază au început con
vorbirile oficiale între ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovescu, și 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii India, Yeshwantrao Balwantrao 
Chavan.

In timpul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă cordială, priete
nească, s-a relevat cu satisfacție evo
luția favorabilă a relațiilor româno- 
indiene. exprimindu-se dorința co
mună de a le amplifica și adinei în 
viitor. în avantajul reciproc, al cau
zei păcii și cooperării internaționale. 
Cu acest prilej, au fost examinate noi 
posibilități menite să conducă Ia ex
tinderea și diversificarea conlucrării 
bilaterale pe plan economic, știin
țific, comercial și in alte domenii, 

între cei doi miniștri de externe a 
avut Ioc, totodată, un schimb de 
opinii în probleme actuale ale vieții 
internaționale.

★
In aceeași zi, George Macovescu a 

oferit un dineu în onoarea lui Y. B. 
Chavan.

Au participat Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învățămîntului, 
Nicolae Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Vasile 
Răuță, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Ion Dodă 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Au luat parte, de asemenea. S. L. 
Kaul, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, și celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete.

în timpul dineului, miniștrii de 
externe, subliniind raporturile prie
tenești dintre România și India și ro
lul de prim ordin pe care l-au avut 
în dezvoltarea acestor relații întîl- 
nirile la nivel înalt, au toastat 
in sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a președintelui Fakhruddin 
Aii Ahmed și a primului ministru 
Indira Gandhi, pentru întărirea, prie
teniei și colaborării dintre România 
și India, dintre popoarele noastre.

Cronica zilei
Ministrul italian al finan

țelor a părăsit Capitala. 
Luni dimineața a părăsit Capitala 
ministrul finanțelor al Republicii Ita
lia, Filippo Maria Pandolfi, care, la 
invitația ministrului român a! finan
țelor, a făcut o vizită de lucru în ța
ra noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, alți membri ai ambasadei.

Agenția NAVROM
că nava „Turnu Severin" de 1 600 tdw, 
în trecere prin strimtoarea Dardanele, 
s-a scufundat ca urmare a coliziunii 
suferite cu nava „Admirai Smajevic", 
sub pavilion iugoslav. Au fost dați 
dispăruți 14 membri ai echipajului.

Sînt în curs cercetări pentru stabi
lirea cauzelor și împrejurărilor pro
ducerii coliziunii. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al României 
va efectua o vizită in Pakistan

La invitația ministrului de stat al 
apărării și afacerilor externe al Re
publicii Islamice Pakistan, Aziz Ah
med, ministrul afacerilor externe al

Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu, va efectua o vizită o- 
ficială in Pakistan, în perioada 25— 
28 ianuarie 1977.

ÎNCHEIEREA VIZITEI MINISTRULUI
COMERȚULUI EXTERIOR

Ministrul comerțului exterior. al 
Uniunii Sovietice. Nikolai S. Patoli- 
cev, care ne-a vizitat țara cu prile
jul semnării Protocolului româno-so- 
vietic privind schimburile de mărfuri 
și plățile pe anul 1977, a părăsit, luni 
dimineața. Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Ion Pățan, viceprim-

AL UNIUNII SOVIETICE
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte per
soane oficiale române.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ATENȚIE LA VISCOL!
Se impun măsuri pentru a preveni perturbarea activității, 

îndeosebi in transporturi și agricultură

în întreaga tară ample manifestări 
prilejuite de Centenarul Independenței 

in toate |udețele țârii, în municipii, orașe, sate, la cluburile între
prinderilor, in casele de cultură și căminele culturale, în școli șl insti
tuții superioare de învățămînt, au loc ample și vibrante manifestări con
sacrate marelui moment istoric din viața poporului nostru — centenarul 
Independenței României.

Ca urmare a ninsorilor căzute în ultimele zile, întreg 
teritoriul țării este acoperit de zăpadă. Ieri seara, stra
tul de zăpadă măsura în Oltenia 50—60 cm, în sudul 
Banatului 21 cm, în centrul și vestul Munteniei 19 cm, 
în unele zone din Transilvania 15 cm. Datorită inten
sificării vîntului — mai ales în Cimpia Dunării, Do- 
brogea și sudul Moldovei — zăpada a fost viscolită. 
Cu toate aceste fenomene meteorologice, circulația pe 
drumurile naționale și pe calea ferată se desfășoară 
— așa cum am fost informați de la Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor — în general, normal, 
cu cîteva excepții. Astfel, la ora 20 erau închise dru
murile naționale : Voineasa — Obirșia Lotrului, Cora
bia — Caracal, Craiova — Bechet, Craiova — Balș, 
Tg. Jiu — Baia de Aramă, Caracal — Găneasa, Călu- 
găreni — Daia, Lungulețu — Titu, București — Giurgiu. 
București — Titu — Golești. Se acționează pentru de
blocarea lor. In zona afectată, trenurile circulă cu în- 
tîrziere. In ciuda viscolului, în porturi activitatea se 
desfășoară normal.

Actuala stare a vremii, ca și prognoza meteorologi
că impun luarea unor măsuri corespunzătoare, pentru 
ca zăpada și viscolul să nu deregleze activitatea eco

nomică din industrie și agricultură, aprovizionarea 
populației, circulația pe drumurile publice.

Meteorologii au avertizat că în Muntenia. Dobrogea 
și sudul Moldovei vor avea loc căderi abundente de 
zăpadă și intensificarea puternică a vîntului. care va 
răscoli zăpada. De aceea. Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare a indicat ca în toate unitățile 
agricole din zonele respective să fie luate următoarele 
măsuri :

— asigurarea unor rezerve de furaje, precum și apa 
necesară pentru animale ;

— protejarea culturilor în sere, răsadnițe, solarii și 
asigurarea combustibilului necesar încălzirii acestora, 
inclusiv pentru sectorul zootehnic :

— organizarea de echipe de intervenții pentru des
zăpezire ;

— în fiecare unitate agricolă și fermă va fi asigu
rată o permanentă — formată din membrii colectivu
lui de conducere — care să ia imediat măsurile care 
se impun ca urmare a evoluției vremii.

Un aport deosebit la degajarea zăpezii de pe arterele 
de circulație, de pe străzi și trotuare, trebuie să-l aibă 
toti cetățenii localităților, asociațiile de locatari.

Iată, în continuare, relatarea co
respondentului nostru Nicolae Bâ- 
bălău din județul DOLJ, unde zăpada 
este mai abundentă : In ultimele 24 
de ore. stratul de zăpadă a depășit aici 
în multe locuri 30 cm. viteza vîntu
lui ajungînd la 50—60 km/oră. Ca

urmare, o serie de drumuri sînt blo
cate, iar în stația C.F.R. Craiova tre
nurile circulă greu și cu întîrziere. 
Pornind de la faptul că și în urmă
toarele 24 de ore prognoza meteoro
logică prevede ninsoare și viscol, co

0 SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR — Primul mare succes al sportului nostru in acest an: Copiii din nou 
pe pîrtia Mogoșa

VOLEI: Echipele Dinamo și Steaua in turneele finale ale cupelor europene

Primul mare succes internațional al sportului nostru 
!n acest an l-au dobîndit reprezentanții unei ramuri 
cu strălucit palmares mondial — handbalul. Echipa 
României s-a dovedit capabilă să cîștige pentru a treia 
oară consecutiv titlul de campioană mondială univer
sitară. Se cuvine să subliniem faptul că handbaliștii 
noștri au dobîndit victoria la turneul din Polonia în- 
fcr-o manieră și mai autoritară decît o realizaseră cu 
doi ani în urmă pe terenul propriu, la București.

De fapt, partida finală România — Iugoslavia a fost 
dominată, în toate laturile ei, de echipa noastră, cu 
toate că în formația adversarilor se aflau înscriși ju
cători cu renume și multă experiență, cum sint, de 
exemplu, Miljiak, Pavicevici și Fejsula. Comentînd 
acest succes, agenția „P.A.P.“ sublinia : „Handbalul 
românesc și-a confirmat și de data aceasta valoarea, 
selecționata universitară română reușind să-și adju
dece pentru a treia oară consecutiv trofeul atribuit 
celei mai bune formații studențești din lume. In fi
nala disputată cu reprezentativa Iugoslaviei și ciști- 
gată cu scorul de 28—25, cu excepția primelor minute, 
handbaliștii români au controlat tot timpul jocul, da
torită unei superiorități tehnice și tactice care le-a 
asigurat victoria la un scor destul de concludent'1.

Ideea conducerii F.R.H. de a se alcătui un lot și o

formație cu rîndurile întinerite a prins viață relativ 
repede, prin grija și competența tehnicienilor noștri 
reputați. Eugen Trofin și Nicolae Nedef, antrenor fe
deral. Astfel, în absența celui mai de temut tunar din 
handbalul internațional, Ștefan Birtalan, a crescut 
răspunderea pentru soarta echipei și rezultatele ei 
a mai tinerilor Mihai Mironiuc (golgeter al campiona
tului — cu 38 de goluri) și Mircea Grabovschi. ambii 
afirmindu-se la turneul din Polonia și ca jucători pe 
deplin valabili pentru formația reprezentativă a 
României. Penu, Licu și Cosma, Gațu și Kicsid — toți 
jucători de vază ai echipei noastre de handbal — au 
colegi de nădejde printre proaspeții campioni mondiali 
universitari ; se poate considera că împletirea genera
țiilor de jucători valoroși pentru echipa națională este 
pe un drum bun, recenta reușită din Polonia fiind o 
dovadă sigură in această privință.

Alături de mulțimea amatorilor de handbal din țara 
noastră, să-i felicităm pe proaspeții laureați, pe an
trenorii lor, federația, precum și cluburile de la care 
provin campionii mondiali universitari — ediția 1977 : 
Ștefan Orban, Marian Vasilache, Virgil Marchidan — 
Cezar Drăgăniță. Mihai Mironiuc, Mircea Ștef, Al. 
Folker, Mircea Grabovschi, Ion Tase, Radu Voina, 
Werner Stockl. Matei Paul și Grigore Cheli.

Iată că voleibaliștilor români de 
la cluburile bucureștene Dinamo și 
Steaua le-au reușit tentativele ex
treme de a răsturna scorurile nega
tive din meciurile-tur și de a se ca
lifica la turneele finale ale „Cupei 
campionilor" și „Cupei cupelor".

Bucuria jucătorilor și antrenorilor 
e împărtășită de amatorii de volei, 
ale căror rînduri sporesc repede, pe 
măsură ce echipele românești frun
tașe se dovedesc iarăși demne de 
interesul și stima susținătorilor. 
Duminică seara, în sala Dinamo, la 
încheierea partidei din „Cupa cam
pionilor", de fapt nu se deslușea 
bine cine se bucură mai mult — ju
cătorii învingători sau numeroșii ti
neri din tribune ?

De multă vreme nu s-au mal vă
zut echipe de-ale noastre cîștigind 
atit de autoritar meciuri internațio
nale, de parcă dincolo de fileu nu 
s-ar fi aflat adversari dintre cei mai 
redutabili. Campioana României, de- 
monstrînd un volei de clasă, variat 
și in special cu o forță de atac ne
cruțătoare, întrecea la 4. la 5, 
în setul ultim la 11. o altă 
fostă cîștigătoare a „Cupei cam
pionilor" — echipa S. K. Leip
zig, cu mai mulți Internaționali 
din R. D. Germană in formație. Ju
cătorii bucureșteni realizau punct 
după punct cu o ușurință dezar

mantă, ceea ce ne făcea desigur mare 
plăcere, însă, totodată, ne producea 
regrete că o generație atit de talen
tată de voleibaliști nu s-a realizat 
încă pină la nivelul european de 
altădată al faimoaselor echipe ro
mânești Dinamo și Rapid.

Intr-un fel, surpriză și mai mare 
a provocat jocul Stelei, formație ti- 
nără, cu voleibaliști fără multă ex
periență internațională. Jocul plin de 
fantezie și eficacitate al bucurește- 
nilor i-a derutat complet pe cei de 
la Plomien — deși printre ei se aflau 
„olimpicii" Gawlowschi, Bosek, Sa- 
dalski, dar și tineri foarte talentați 
ca Malinowski și Molenda. Pe seturi, 
un scor sec : 3—0. Punctajul adversa
rilor. mereu mai scăzut : 8. 7, 6 I

Prin urmare, spre deosebire de 
echipele noastre feminine. învinse 
fără drept de apel și pe terenurile 
proprii, formațiile Dinamo și Steaua 
au forțat intrarea în turneele finale. 
Să nu-i aplaudăm pe băieți prea 
tare. înainte de a ne arăta ce pot 
tocmai in aceste turnee finale, cu o 
compoziție valorică de vîrf.

In faza ultimă a „Cupei campio
nilor", cel de la Dinamo București 
se vor întrece pe rînd cu Ț.S.K.A. 
Moscova, Ț.S.K.A. Sofia și, mai mult 
decît probabil, cu Vardar Skoplje. In 
compania campioanelor U.R.S.S., Bul
gariei și Iugoslaviei, echipa antre

nată de George Eremia ne va arăta 
gradul de maturitate și capacitatea 
de a forța performanța europeană. 
Datele probabile ale turneului sint 
21—23 februarie, locul de desfășurare 
— un oraș din Finlanda ; in aceste 
zile se așteaptă la federația noastră 
telegramele de confirmare.

Turneu final foarte dificil și pen
tru tînăra echipă a Stelei, antrenată 
de cunoscutul fost internațional Au
rel Drâgan. în faza ultimă a ..Cupei 
cupelor", Steaua va juca pe rînd cu 
Radiotehnika Riga, Aero Odolena 
Vodă (Cehoslovacia) și Honved Bu
dapesta. Datele probabile ale tur
neului sint 18—20 februarie, iar lo
cul de desfășurare va fi într-un oraș 
din Belgia.

Au renăscut de-a binelea speran
țele cu privire la o nouă afirmare a 
echipelor noastre pe continentul eu
ropean. Față de aceasta, credem că 
jucătorii și antrenorii români vor 
reacționa în pregătirea viitoarelor 
jocuri cu și mai multă ambiție ; cre
dem că în obiectivele de performanță 
ale cluburilor bucureștene Dinamo și 
Steaua pregătirile echipelor de vo
lei vor ocupa un loc central, astfel ca 
amatorilor de sport să 11 se dea sa
tisfacțiile unor succese in a căror 
posibilitate de înfăptuire au început 
să creadă din nou.

Valerlu MIRONESCU

DE CE AU LIPSIT CEI DIN 
BORȘA î

Simbătă și duminică, peste o sută 
de copii între 7 și 14 ani din județul 
Maramureș s-au întrecut pe pirtia 
de la Mogoșa în cadrul etapei jude
țene a campionatului național de 
schi la probele de fond și alpine. 
Cu toate că a nins tot timpul, com
petiția a atins un nivel tehnic mai 
înalt decît cel din anul trecut. La 
sfirșitul celor două zile de concurs 
au fost cunoscuți cei mai tineri cam
pioni ăi județului in anul 1977. In 
ordinea categoriilor de virstă, băieți 
și fete, aceștia sînt următorii: la 
fond — B. Abriham și M. Bele (Baia 
Sprie), A. Pop și M. Mureșan 
(C.S.M.); la alpine, slalom special și 
slalom uriaș — copii I — D. Suta 
(C.S.M. Baia Mare), E. Szabo (Si
mared), R. Fabian (C.S.M. Baia 
Mare) ; copii II J- B. Torok și Z. Mi- 
haihazi (C.S.M. Baia Mare), G. Gulie; 
copii „mici" — A. Szakacs (Simared). 
M. Solyom (Simared) și E. Șulț 
(C.S.M. Baia Mare).

Deși numărul participanților a fost 
destul de mare, totuși organizatorii 
nu s-au declarat mulțumiți. Tocmai 
de la Borșa nu a venit nici un con
curent 1 De ce ?

Sîmbăta și duminica viitoare, invi
tație pe aceeași pirtie; la Mogoșa 
se vor desfășura'etapele județene ale 
campionatului școlar și campionatului 
de juniori la schi. (Gheorghe Susa).

A

In cîteva rînduri
• Astăzi, la patinoarul „23 Au

gust" începe un nou tur al cam
pionatului de hochei. De la ora 16 
va avea loc meciul Steaua—Dunărea 
Galați, iar in continuare Dinamo se 
va confrunta cu S.C. Miercurea Ciuc 
— echipă situată pe locul al doilea 
în clasament — de care o mai des
part acum numai două puncte.

• Turneul de tenis de la Birmin
gham (Alabama) s-a încheiat cu 
victoria americanului Jimmy Con
nors. In finală, Connors l-a intrecut 
în două seturi, cu 6—3, 6—3. pe tî- 
nărul Bill Scanlon, revelația acestui 
concurs.

Proba de dublu a fost ciștigată de 
perechea Tom Okker (Olanda) — 
Wojtek Fibak (Polonia), care a dis
pus în finală cu 6—3, 6—4 de cu
plul american Bill Scanlon—Billy 
Martin.

• în runda a opta a turneului in
ternațional de șah de la Belgrad, 
maestrul român Victor Ciociltea l-a 
învins in 37 de mutări pe Raicevici 
(Iugoslavia). în clasament conduce 
marele maestru bulgar Tringov, cu 
5,5 puncte. Victor Ciociltea are 4,5 
puncte.

mandamentul județean a luat primele 
măsuri. Au fost mobilizate peste 30 
de buldozere cu lamă și autogredere, 
numeroase alte mijloace mecanice. 
In stația C.F.R. Craiova lucrează pen
tru descongestionarea circulației 150 
lucrători și 100 militari. S-au stabilit 
dispecerate permanente pentru apro
vizionarea populației din mediul ru
ral cu alimente, combustibil etc. în 
unitățile agricole s-au stabilit echipe 
permanente care asigură furajarea a- 
nimalelor.

Olt. în ultimele două zile — ne-a 
comunicat corespondentul nostru E- 
milian Rouă — in județul Olt 
au căzut mari cantități de ză
padă. Operațiunile de deblocare a 
drumurilor au fost mult îngreunate 
de viscol. Viteza vîntului a ajuns la 
60—70 km pe oră, fapt ce a făcut 
ca în numeroase locuri denivelate 
să se formeze troiene de circa doi 
metri înălțime. Ieri dimineața, toate 
legăturile orașelor din județ cu Sla
tina au fost întrerupte. Au fost blo
cate și utilajele ușoare trimise spre 
îndepărtarea zăpezii de pe șosele. 
S-a acționat cu utilaje grele, cu 
tractoare pe șenile de tipul S—1 500. 
Pe lingă utilajele din dotarea Direc
ției județene de drumuri și poduri 
au fost mobilizate și cele de la 
trustul S.M.A. și grupul de șantiere 
hidroenergetice „Olt-inferior". Toto
dată s-au luat măsuri pentru deblo
carea căilor de acces spre fintîni, 
brutării, dispensare, școli, baze fura
jere, grajduri de animale etc., astfel 
ca să nu se înregistreze pagube.

. Un mare număr de Istorici și alte 
cadre didactice din învățămîntul 
universitar și de cultură generală, 
lectori ai Comitetului județean de 
partid IAȘI, precum și alte cadre 
au făcut expuneri avind ca temă 
independența și eroismul poporului 
român pentru cucerirea ei. O re
vistă vorbită a fost susținută la coo
perativa „Solidaritatea" din Iași de 
un grup de bibliografi de la biblio
teca județeană „Gheorghe Asachi", 
pe marginea unor cărți cum sînt 
„Eroi au fost, eroi sînt încă" de 
Dumitru Almaș, „Ecourile literare 
ale cuceririi independentei naționale" 
de Teodor Vârgolici și seria „Domni 
și voievozi ai Țărilor Române", la 
care s-a adăugat un recital de poe
zie patriotică.

Centenarul independenței este 
omagiat și prin deschiderea unor 
expoziții de artă plastică.' Intre aces
tea se detașează salonul pictorilor 
amatori din județ, deschis în sala 
Victoria, cu peste 120 de lucrări pe 
tema independenței. O altă acțiune 
expozițională o întreprind acum pur
tătorii cravatelor roșii din toate uni
tățile de pionieri din municipiul Iași 
și județ, care organizează, la. nivelul 
școlilor, expoziția „Culorile libertă
ții". O altă expoziție, intitulată 
„Lupta pentru libertate și indepen
dență a poporului — oglindită in 
artă și literatură" a fost deschisă atit 
la Palatul Culturii cit și la Teatrul 
Național Iași. (Manole Corcaci).

Cele mai bune fapte și năzuințe le 
închină evenimentului aniversar și 
oamenii muncii români și maghiari 
din județul HARGHITA.

Sub egida consiliului județean, 
pentru educație politică și cultură 
socialistă, în toate localitățile jude
țului au avut și au loc expuneri, 
simpozioane, dezbateri, programe ar
tistice, expoziții de artă plastică și 
fotografică, intîlniri cu autorii unor 
cărți închinate tradițiilor de luptă 
ale poporului nostru, dedicate actu
lui de la 1877. Acționîndu-se consec
vent pe linia transformării centrului 
de greutate a manifestărilor cultu
rale la locurile hotărîtoare pentru 
soarta producției, în toate întreprin
derile industriale și unitățile agricole, 
în organizațiile de tineret, de masă 
și obștești au loc cicluri de manifes
tări politico-educative — consultații, 
evocări, mese rotunde, seri de în
trebări și răspunsuri intitulate „Cen
tenarul glorios al independenței". 
Multe dintre activitățile brigăzilor

științifice județene și locale desfă
șurate in orașele, comunele, satele, 
parchetele forestiere, carierele de 
piatră, gurile de exploatare și altele 
s-au ^înscris, de asemenea, sub acest 
generic,

Sint semnificative titlurile unor 
simpozioane susținute la casele de 
cultură, căminele culturale, muzee, bi
blioteci, cluburi și școli, „independen
ța — expresie a voinței naționale", 
„Ecouri ale independenței pe melea
gurile harghitene", „Independența și 
unirea din 1918 — puncte de vîrf ale 
istoriei moderne a României", „Oma
giem independența prin contribuția 
noastră la dezvoltarea României so
cialiste". (I. D. Kiss).

Vești asemănătoare ne-au sosit de 
la GALAȚI. La casa de cultură a 
sindicatelor din marele oraș dună
rean a avut, loc un recital de versuri 
cu titlul : „Drumul independentei și 
al victoriei", programul reunind 
creații ale clasicilor români Alecsan- 
dri, Coșbuc, Cîrlova și alții dedicate 
eroilor neamului.

în comuna purtind evocatorul 
nume „Grivița" din județul Galați, o 
brigadă științifică a prezentat expu
nerea „Independența — aspirație de 
•veacuri a poporului român". La Te
cuci a avut loc evocarea „Pagini 
din lupta poporului român pentru 
independența națională". Partici
pant : angajați ai întreprinderii de 
reparații auto din localitate. O ex
punere pe tema „Războiul pentru 
independență — pagină glorioasă din 
istoria țării" a fost găzduită de că
minul cultural din comuna Bălenii

La biblioteca „V. Urechia" din Ga
lați s-a desfășurat sesiunea de co
municări intitulată „Unitatea cultu
rală a românilor", manifestare știin
țifică ce a reunit un mare număr de 
specialiști din București, Iași, Cra
iova, Brașov, Bacău, Piatra Neamț 
și Galați. General maior dr. Eugen 
Ban tea, directorul Centrului de stu
dii și cercetări de istorie si teorie 
militară din București, a prezentat, 
în fața cursanților Școlii interjude- 
țene de partid Galați, a profesorilor 
de științe sociale din localitate ex
punerea „Aspecte ale luptei poporu
lui român pentru cucerirea inde
pendenței depline a României".

în cîntec. în poezie, în muncă tot 
mai rodnică, în toate colțurile țării, 
poporul aduce vibrantul său omagiu 
împlinirii a 100 de ani de la memo
rabilul eveniment al cuceririi inde
pendenței patriei, prin jertfa da 
singe a fiilor ei. (Dan Plăeșu).

■Ș::

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 ianuarie : In țară : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea, îndeosebi în 
regiunile din nordul țării, mai ales in 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult acoperit la început 
In sud-estul țării, unde temporar va mai

ninge. In celelalte regiuni, ninsori lo
cale. Vîntul va mal prezenta intensifi
cări pînă la 40—60 km pe oră în prima 
zi in Bărăgan, Dobrogea și sudul Mol
dovei, viscolind local zăpada, apoi va 
slăbi din intensitate. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 12 șl 
minus 2 grade, mal coborîte în estul 
Transilvaniei, nordul Moldovei, Iar ma
ximele între minus 8 și plus 2 grade. 
In București : Vreme rece. Cerul va fi 
mai mult acoperit.

BIN ȚĂRILE SOCIALISTE

• „OPERAȚIUNEA 
CONDOR" este denumirea 
dată de guvernul mexican cam
paniei declanșate împotriva 
traficului de droguri. Generalul 
Felix Galvan, ministrul apărării, 
a declarat că la această opera
țiune vor participa peste 1000 
militari dispunind de sprijin 
aerian, în scopul distrugerii 
plantațiilor de mac și mari
juana existente în special în 
statele Sinaloa, Durango și Chi
huahua, din nordul Mexicului, 
și care însumează circa 80 000 
kmp. în zona respectivă, rețelele 
de traficanți de droguri ope
rează de decenii. Autoritățile de 
la Ciudad de Mexico au folosit 
în trecut substanțe defoliante în 
scopul distrugerii culturilor a- 
mintite, dar fără rezultate deci

sive. „Operațiunea Condor" este 
menită, în intenția guvernului 
mexican, să ducă la eradicarea 
culturilor nocive și a traficului 
de droguri.

• „TALENTE" Șl AD
MIRATORII LOR. In *ră- 
dina zoologică din Portland 
(statul Oregon. S.U.A.), cimpan
zeii, atrași de culorile și pensu
lele care le-au fost puse la dis
poziție, au început să producă 
„opere de artă". Administrația 
grădinii, ținind, probabil, seama 
de năstrușniciile care se pro
duc în numele și sub etichetă 
atît de răbdătoare de „artă 
modernă", a avut ideea origina
lă de a oferi aceste „picturi" 
spre vinzare. Și surpriză 1 As
tăzi, grădina zoologică realizea

ză de pe urma acestui negoț un 
venit considerabil, avînd clienți 
chiar și... dincolo de frontierele 
S.U.A.

• PROLIFERAREA 
NEVROZELOR. în R F 
Germania, potrivit unui raport 
guvernamental, 200 000 de locu
itori cad anual victime mala
diilor psihice fără cauze orga
nice. Unii dintre aceștia — re
latează revista „Stern" — ezită, 
datorită prejudecăților, să-i con
sulte pe medicii de specialitate. 
Mult mai numeroși sînt cei care 
ar dori să o facă, dar nu pot. 
Vina o poartă deficiențele sis
temului de acordare a asistenței 
medicale publice. „Casele de 
boală" — la care cotizează sa- 
lariații — recunosc numai tra

Varșovia, capitala Po
loniei prietene, aniversea
ză în aceste zile 32 de ani 
de la eliberarea sa de sub 
ocupația hitleristă. în 
istoria zbuciumată a ora
șului, anii celui de-al doi
lea război mondial au 
fost o perioadă de crînce- 
ne încercări. Două cifre 
sînt de natură să-i 
contureze tragedia ; în 
timpul rezistentei eroice 
antihitleriste și-au pierdut 
viața 800 000 de varșo- 
vieni. iar 85 la sută din 
clădiri au fost distruse. 
După eliberare, una din 
sarcinile principale ale 
tinerei puteri populare a 
constituit-o mobilizarea 
poporului pentru ridicarea 
orașului din ruine si ce
nușă.

în primul rînd s-a tre
cut Ia înlăturarea dărimă- 
turilor (22 milioane metri 
cubi !). iar apoi, in ciuda 
unor mari lipsuri de mij
loace materiale și tehnice, 
la reconstrucția „orașului 
vechi". Era expresia ho- 
tărîrii unui popor de a 
restabili unul din simbo
lurile existentei milenare 
a Poloniei. Treptat, ritmul 
reconstrucției s-a intensi
ficat tot mai mult, s-au

ridicat cartiere noi. s-au 
deschis bulevarde largi, 
s-au plantat parcuri și 
grădini. Astăzi. Varșovia 
înfățișează privirilor ima
ginea unui oraș înfloritor, 
în continuă dezvoltare.

Principal centru politic 
al tării, orașul de pe Vis-

sută la exportul național. 
O dezvoltare din cele mai 
intense cunosc în special 
ramurile moderne ale ac
tivității industriale : elec
trotehnica, electronica, 
automatica — domenii 
care solicită o înaltă ca
lificare.

R. P. POLONĂVarșovia „anului 32“
tuia a devenit, în anii so
cialismului, și un puter
nic centru industrial. Aci 
funcționează peste 1 500 
de fabrici și uzine, care 
realizează circa 8 la sută 
din valoarea producției 
industriale a țării. Un 
sfert de milion din cei 
1 400 000 locuitori ai Var
șoviei asigură bunul mers 
al acestei uriașe „inimi" 
Industriale. Ca urmare a 
muncii lor harnice. Var
șovia participă cu 8,2 la

Paralel cu preocuparea 
față de extinderea poten
țialului industrial, impor
tante investiții sînt în
dreptate în direcția spo
ririi fondului locativ, con
strucția de locuințe fiind 
în continuare o sarcină 
prioritară. Orașul cunoaș
te. de asemenea, o inten
să activitate culturală. In
stituțiile sale de învăță
mînt superior numără 
zeci de mii de studenți. 
Muzeele Varșoviei sînt vi

zitate anual de 3 milioa
ne de persoane, iar spec
tacolele teatrelor din ca
pitală sînt urmărite de 2 
milioane de spectatori.

Parametrii dezvoltării 
în continuare a Varșoviei 
au fost stabiliți într-un 
program special, adoptat 
în martie 1974 de Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P. 
și de guvernul polonez, 
ale. cărui prevederi cu
prind perioada 1976—1980. 
Aflîndu-se în cel de-al 
doilea an de realizare cu 
succes a acestui program, 
Varșovia devine pe zi ce 
trece un oraș tot mai mo
dern. demn de epoca so
cialistă.

Orașul care la 17 Ianua
rie 1945 a cunoscut prima 
sa zi de libertate, după 
noaptea ocupației, este 
astăzi un simbol al mun
cii creatoare ce a trans
format întreaga Polonie, 
al eforturilor Încordate 
ale poporului polonez, 
care a știut nu numai 
să-i redea strălucirea de 
altădată, ci și să o îmbo
gățească cu noi valențe 
ale frumosului.

Gh. C1OBANU

tamentele efectuate de psihote- 
rapeuții angajați de ele; or, nu
mărul acestora este prea redus 
în comparație cu mulțimea pa- 
cienților. Bolnavii trebuie să 
aștepte uneori un an sau doi 
pentru a beneficia de o îngrijire 
calificată. „Cine este bolnav su
fletește — conchide „Stern" — 
găsește rareori înțelegere în ju
rul său".

• PITONUL PLIMBĂ
REȚ- Presa din Kuala-Lumpur 
a relatat cazul unei elev atacat 
de un piton ...în plin centrul 
comercial al capitalei malaye-

ziene. Uriașa reptilă a fost gă
sită de o brigadă de intervenție 
ad-hoc a poliției. Evadat din 
grădina zoologică a orașului, 
pitonul parcursese circa doi ki
lometri, apoi, speriat de zgomo
tul din jur, se „pitulase" in 
umbra unei clădiri. El s-a lăsat 
prins fără nici un fel de rezis
tență.

• MORMÎNTUL A- 
MAZOANEI. In sudul 
U.R.S.S., între rîurile .Don și 
Doneț, arheologi sovietici au 
descoperit mormîntul unei ama
zoane. După părerea specialiș

tilor. este vorba despre o preo
teasă care se afla în fruntea 
unui trib nomad al sarmaților, 
venit din Asia centrală și care 
a cotropit teritoriul locuit de 
sciți. în mormint au fost găsite 
arme, amfore și podoabe de 
aur din secolul IV e.n.

• CA IN EVUL ME
DIU. Orășelul olandez Stape- 
horst este considerat un fel de 
„rezervație medievală" în plin 
secol XX. Locuitorii acestuia, 
membri ai unei secte retrogra
de. nu ascultă radioul, nu 'ur
măresc emisiunile de televizi
une. nu frecventează cinemato
graful, considerindu-Ie „unelte 
ale satanei". Recent, autorități
le au fost nevoite să intervină. 
acuzîndu-I pe unul din condu

cătorii acestei secte, Piter 
Dorsman, de intenția de omuci
dere : el interzicea enoriașilor 
să dea copiilor medicamente 
sau să le facă injecții.

• BATISCAF MULTI
FUNCTIONAL. Primul ba- 
tiscaf polonez iși găsește o lar
gă aplicare în construcții por
tuare. El a participat, de ase
menea. la operațiile subacvatice 
privind recuperarea unei nave 
germane de transport, scufun
date în timpul războiului. Ba- 
tiscaful va fi. de asemenea, fo
losit în cercetările geologice 
asupra fundului mării, pentru 
forajul subacvatic, pentru ob
servații hidrologice, ca și pentru 
cercetări arheologice subacva
tică.

• MAȘINA DE CITIT 
CĂRȚI. La Des Moines (statul 
Iowa, S.U.A.) a fost prezentată
o mașină capabilă a citi 
cărți. Este vorba despre un or
dinator de mici dimensiuni —
denumit „mașina Kurzweil", 
după numele inventatorului — 
menit să permită orbilor să „ci
tească" reviste, cărți, ziare. 
Noua mașină este capabilă, in 
baza unei programări prealabi
le, să descifreze literele tipări
te și să le transforme în sune
te. însemnătatea ei iese și mal 
mult in evidență dacă se ține 
seama că transpunerea unei lu
crări de dimensiuni obișnuite 
In scrierea Braille necesită
astăzi aproape doi ani.
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ORIENTUL MIJLOCIU

Intense consultări pentru reluarea 
Conferinței de pace de la Geneva 
® Obiectivul viitoarei misiuni a secretarului general al O.N.U.
• Comunicatul privind întilnirea șefilor de stat ai Egiptului și 

Iordaniei • Declarațiile președintelui Siriei

Amnistia politică - condiție esențială 
a democratizării vieții politice din Spania 

Declarația Comitetului Executiv al P. C. din Spania

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a declarat, într-un inter
viu radiodifuzat reluat de agenția 
U.P.I., că obiectivul viitoarei sale 
misiuni în Orientul Mijlociu este de 
a pregăti reluarea lucrărilor Confe
rinței de la Geneva. El a declarat 
că sarcina sa principală este de a 
stabili contacte cu toate părțile in
teresate pentru familiarizarea cu di
feritele interese și puncte de vedere 
și apoi de a încerca realizarea unui 
acord.

★

în comunicatul publicat la înche
ierea vizitei oficiale întreprinse la 
Cairo de regele Hussein al Iordaniei, 
la invitația președintelui Anwar Sa
dat, se menționează că, sprijinind 
cauza poporului palestinean. Ior
dania va stabili relații cu acesta, în 
așa fel incit ele să fie decise în mod 
liber de către cele două popoare, ale 
căror scopuri, destine și interese sint 
identice. Pe de altă parte, cele două 
părți denunță măsurile represive 
întreprinse de Israel în teritoriile 
arabe ocupate. Comunicatul arată 
că președintele Sadat și regele Hus
sein sint convinși de necesitatea re
luării rapide a conferinței de pace 
de la Geneva privind Orientul Mij- 
lbciu, sub auspiciile Organizației 
Națiunilor Unite și cu participarea 
Organizației pedtru Eliberarea Pa
lestinei, parte autonomă și egală 
în drepturi cu celelalte. în calitatea 
sa de reprezentant legitim al po
porului palestinean. Conjunctura ac
tuală, coeziunea frontului arab, spri
jinul tot mai larg ,de care se bucu
ră cauza popoarelor arabe — toate 
acestea „confirmă convingerea că 
1977 trebuie să fie anul păcii" — 
subliniază comunicatul.

BERLINComemorarea Rosei luxemburg și a lui Karl Liebknecht

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat satisfacția pentru actuala evo
luție din Liban pe calea asigurării 
unității naționale și integrității teri
toriale a acestei țări.

★
Președintele Siriei, Hafez Al Assad, 

a declarat, intr-un interviu acordat 
săptăminalului american „Time", că 
țara sa sprijină rezoluția O.N.U. care 
propune convocarea conferinței de 
pace de la Geneva pînă in luna mar
tie a acestui an. Președintele Siriei 
a adăugat că preferă ca la această 
conferință arabii să formeze o dele
gație unificată, arătind că această 
problemă face obiectul discuțiilor 
dintre țările arabe.

Președintele Assad a spus că, pen
tru a se ajunge la o pace dreaptă, 
Siria ar fi de acord cu semnarea unui 
document care să pună capăt stării 
de război. El a subliniat că acest do
cument de pace, împreună cu toate 
eforturile care au loc în acest dome
niu, trebuie să fie rezultatul rezolu
țiilor O.N.U.

în cadrul unei soluții pașnice juste, 
a adăugat el, Siria ar fi de acord cu 
discutarea unor garanții, cu condiția 
ca ele să fie egale pentru Israel și 
pentru statele arabe. Președintele 
Assad a dat un exemplu de o astfel 
de garanție, arătind că. în cazul în 
care condițiile prealabile pentru o 
soluționare necesită staționarea tru
pelor O.N.U. de-a lungul liniei care 
separă cele două părți, acest lucru 
poate fi abordat cu condiția ca aceste 
trupe să fie staționate de ambele 
părți-

în ceea ce privește crearea de zone 
demilitarizate, președintele Assad a 
arătat că acest lucru poate fi reali
zat numai dacă sint stabilite de 
ambele părți.

Șeful statului sirian a reamintit, 
cu acest prilej, poziția țării sale, po
trivit căreia o soluție justă in Orien
tul Mijlociu trebuie să cuprindă trei 
puncte : retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate in 1967 ; res
pectarea drepturilor legitime ale po
porului palestinean și încetarea stării 
de război.

MADRID 16 (Agerpres). — Comite
tul Executiv al P.C. din Spania, reu
nit simbătă, apreciază că primele re
zultate ale contactelor oficiale dintre 
premierul Suarez și reprezentanții 
opoziției sint „pozitive", relevă agen
ția France Presse.

Comitetul Executiv consideră că 
amnistia politică este o măsură in
dispensabilă pentru buna desfășurare 
a vieții politice spaniole. îndeo
sebi în Țara Bascilor. El se declară 
hotărît șă-și intensifice eforturile 
pentru obținerea eliberării tuturor 
deținuților politici. întoarcerea in țară 
a exilaților și încetarea urmăririi lui 
Santiago Carrillo și a altor conducă
tori ai partidului. Comitetul Executiv 
reafirmă dreptul tovarășei Dolores 
Ibarruri de a obține un pașaport care 
să-i permită întoarcerea in Spania.

Noi demonstrații au avut loc du
minică la Madrid și în Țara Bascilor 
în favoarea eliberării tuturor deținu- 
ților politici. în capitala țării, în 
marea piață Rastro și în fața unei 
Închisori pentru femei, au manifestat 
numeroase persoane, cerînd amnistie
rea politică completă.

Autoritățile municipale din 176 de 
localități ale celor patru provincii din 
Tara Bascilor și-au exprimat solida
ritatea cu rezoluțiile adoptate dumi
nică de Consiliul municipal al orașu-, 
lui Echarri-Aranaz, in care se cere 
autorităților de la Madrid amnistie 
totală pentru deținutii politici spa
nioli. dreptul de a se utiliza ca lim
bă oficială, alături de spaniolă, lim
ba bască, precum și acordarea din 
nou a drepturilor și privilegiilor tra
diționale ale provinciilor basce.

Pe de altă parte, grupul de 29 de 
primari din Guipuzcoa. oprit de po
liție la Mondragon, unde se afla in 
drum spre Echarri-Aranaz. a anun
țat că va fi primit marți, la Madrid, 
de ministrul de interne. Rodolfo Mar
tin Villa.

Agenția France Presse relatează că 
marea adunare a populației de ori
gine bască, ce fusese convocată la 
Echarri-Aranaz, nu a putut avea 
loc, datorită faptului că gărzile ci
vile au barat calea demonstranților 
care se îndreptau spre localitate, in- 
terzicînd trecerea mai multor mii de 
persoane.

GENEVA >

Sesiunea Comisiei pentru dezvoltarea socială

R P BENIN

Ripostă energică intervenției 
mercenarilor străini

COTONOU. — Postul de radio din 
Cotonou a transmis, la 17 ianuarie. 
Declarația Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare a 
Beninului. în care se relevă că mer
cenarii străini care au debarcat du
minică dimineața pe aeroportul din 
capitala țării ău fost, puși pe fugă 
datorită acțiunilor energice ale for
țelor armate și populației.

Potrivit relatărilor presei din Co
tonou, care publică ample relatări și 
fotografii privind acțiunile mercena
rilor, forțele de securitate și popu
lația, organizate în brigăzi de vigi
lență publică, participă activ la cură
țirea teritoriului de rămășițele ban
dei de mercenari. Cu toate că la Co
tonou au fost menținute restricții 
de circulație, situația din oraș s-a 
normalizat complet.

CONAKRY. - Președintele Gui
neei, Sekou Toure, a adresat un me
saj șefilor de state africane și Orga
nizației Unității Africane, cerîndu-le 
să acorde sprijin. Republicii Popu
lare Benin, care a fost victima ata
cului unor mercenari.

Solidaritate fermă tu lupta popoarelor 
din Africa australă pentru 

independență și abolirea rasismului
La chemarea Organizației Unității Sindicatelor Africane și O.U.A.i 

intre 17 și 23 ianuarie se desfășoară o săptămină de solidaritate cu 
popoarele oprimate din Africa australi. Adăugindu-se numeroaselor 
manifestări similare de luptă pe plan internațional împotriva regimului 
de apartheid de la Pretoria, această acțiune este menită să pună îpci 
o dată in lumină situația dramatică din sudul continentului african.

BERLIN 17 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.D.N., în 
prezenta lui Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G.. a 
altor conducători de partid și de stat 
ai R.D.G., la Monumentul eroilor so
cialiști a avut loc tradiționala ma
nifestație consacrată memoriei con
ducătorilor clasei muncitoare ger
mane Rosa Luxemburg și Karl 
Liebknecht. Cu acest prilej, a rostit 
o cuvîntare Alfred Neumann, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.G.

Kampuchla Democrată 
se pronunță pentru 

respectarea independenței 
si suveranității 
tuturor statelor

PNOM PENH 17 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe, al Kampuchiei De
mocrate a dat publicității o decla
rație in care se reafirmă respectul 
acestei țări față de independența, 
suveranitatea și integritatea teritoria
lă a altor state. După ce arată că în 
ultima vreme un număr de stat.e im
perialiste și reacționare au difuzat 
zvonuri după care Kampuchia De
mocrată a creat incidente de-a lun
gul frontierelor sale, declarația subli
niază aspirația poporului kampuchian 
pentru o viață pașnică pe pămîntul 
patriei sale.

„Poporul kampuchian și armata sa 
revoluționară, se arată In declarație, 
respectă cu sfințenie granițele altor 
țări. Dar in nici o circumstanță ele 
nu vor permite altei țări să se ames- 
teoe în treburile interne ale Kampu
chiei Democrate sau să încalce in
dependenta sa națională, suveranita
tea de stat și integritatea teritorială".

GENEVA 17 (Agerpres). — La 
Geneva s-au deschis lucrările celei 
de-a XXV-a sesiuni a Comisiei pen
tru dezvoltarea socială, important or
ganism al O.N.U,, compus din 32 de 
state, printre care și România. Timp 
de trei săptămîni comisia va dezbate 
probleme privind sarcinile înfăptui
rii unei . noi ordini mondiale, cum 
sint : experiența națională a statelor 
in realizarea unor schimbări sociale 
și economice de perspectivă, evalua
rea rezultatelor strategiei internațio
nale a dezvoltării, migrația forței 
de muncă, inclusiv a personalului 
calificat din țările în curs de dez
voltare spre țările dezvoltate, efec
tuarea unor reforme sociale și insti
tuționale pentru creșterea producției 
alimentare naționale, prevenirea cri
minalității, securitatea socială și per
soanele vîrstnice.

Sesiunea dezbate, de asemenea, 
teme actuale privind participarea ti

neretului la procesul dezvoltării na
ționale. precum și aspecte referitoa
re la educația tinerei1 generații în 
spiritul înaltelor idealuri de pace, 
respect reciproc și înțelegere intre 
popoare. După cum se știe, proble
matica tineretului a intrat in preo
cupările O.N.U. la inițiativa Româ
niei.

La ședința- de deschidere, repre
zentantul României. Ioan Voicu, a 
fost ales președinte al celei de-a 
XXV-a sesiuni a Comisiei pentru 
dezvoltarea socială. Luind cuvîntul, 
reprezentantul român a arătat că lu
crările sesiunii -trebuie să marcheze 
un capitol semnificativ în materiali
zarea programelor de acțiune privind 
statornicirea unei noi ordini mon
diale, ceea ce presupune o abordare 
largă a obiectivelor urmărite, ținînd 
seama de componentele sale politice, 
economice, sociale, juridice și institu
ționale.

PROBLEMA RHODESIANĂ
Motivul amînării întîlnirii 

de la Maputo
MAPUTO — Referindu-se la amî- 

narea întîlnirii de la Maputo dintre 
negociatorul britanic Ivor Richard și 
liderii Frontului Patriotic din Rho
desia, Joshua Nkomo și Robert Mu
gabe, programată pentru duminică, 
agenția Reuter informează că surse 
ale mișcării de eliberare rhodesiene 
au declarat că Joshua Nkomo a re
fuzat să participe, după ce a aflat 
în ultimul moment că emisarul bri
tanic nu ește dispus să formuleze în 
scris propunerile guvernului, său cu 
privire la viitorul constituțional al 
Rhodesiei, pentru a se evita confu
zia în interpretarea lor.

Este știut că în ultimul an In 
R.S.A. au avut loc cele mai mari de
monstrații și greve ale muncitorilor, 
ale întregii populații africane din is
toria țării. Aceste acțiuni au de
monstrat capacitatea de luptă a cla
sei muncitoare sud-africane, voința 
celor mai largi pături ale populației 
de a acționa pentru abolirea odiosu
lui sistem al apartheidului. Feno
menul caracteristic al noii etape de 
luptă a populației africane din R.S.A. 
îl constituie strinsa împletire a re
vendicărilor economice cu cele po
litice — cucerirea de drepturi și li
bertăți democratice.

în același timp. In Namibia, ocu
pată ilegal de către Africa de Sud, 
se intensifică lupta politică și cu 
arma în mină împotriva regimului 
de la Pretoria, pentru independentă 
și unitate națională.

De asemenea, știrile sosite din 
Rhodesia atestă amplificarea fără 
precedent a luptei poporului zim-' 
babwe pentru dreptul sacru de a fi 
stăpîn pe destinele sale ; în timp ce 
pe plan politic se desfășoară o in
tensă activitate pentru transferul 
puterii către populația africană ma
joritară. au loc puternice acțiuni de 
luptă ale forțelor patriotice, conco
mitent cu numeroase demonstrații și 
acțiuni de protest.

Poporul român, care el însuși a 
desfășurat de-a lungul secolelor o 
luptă grea, plină de sacrificii, pen
tru neatimare, pentru apărarea fiin
ței naționale. își manifestă deplina 
solidaritate cu lupta pentru libertate 
a tuturor popoarelor, condamnind in 
modul cel mai aspru politica colo
nialistă, de apartheid și discriminare 
rasială, de asuprire din Africa de 
Sud, Rhodesia, Namibia. România 
subliniază totodată că persistenta 
practicilor rasiste constituie o ame
nințare serioasă la adresa păcii și 
securității internaționale. Profundele 
mutații petrecute în ultimii ani in 
viața internațională, creșterea luptei 
popoarelor pentru eliberarea na-

țională șl socială, victoriile obținute 
de popoarele africane care au scutu
rat jugul exploatării coloniale pun 
la ordinea zilei abolirea fără în- 
tîrziere a politicii rasiste și de 
apartheid.

Militind cu consecvență împotriva 
politicii imperialiste, de dominație 
și asuprire, țara noastră a acordat și 
acordă întregul său sprijin — poli
tic, diplomatic, moral și material — 
mișcărilor de eliberare națională, 
popoarelor care luptă pentru liber
tate și independență, pentru dezvol
tare de sine stătătoare. Această po
ziție și-a găsit expresie în documen
tele de partid și de stat, în întîlnirile 
pe care secretarul general al parti
dului, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, le-a avut 
cu conducători ai mișcărilor de eli
berare de pe acest continent, in
clusiv din Africa australă, în activi
tatea desfășurată de țara noastră la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale. Recent, în cadrul dezbaterilor 
din Consiliul de Securitate cu privire 
la acțiunile agresive ale trupelor 
rhodesiene împotriva țărilor africane 
independente vecine, România și-a 
reafirmat poziția consecventă , p- 
vind necesitatea adoptării unor mă
suri ferme de natură să pună capăt 
acestor acte, paralel cu intensificarea 
sprijinului internațional în vederea 
realizării dreptului inalienabil al po
poarelor din această regiune a Afri
cii la independentă și suveranitate.

Cu prilejul „Săptămînii de solida
ritate cu popoarele oprimate din 
Africa de Sud", poporul român, în- 
fierînd cu fermitate politica de 
apartheid și de discriminare rasială 
practicată de regimurile de la Pre
toria și Salisbury, își reafirmă de
plina solidaritate cu lupta popoare
lor din sudul Africii pentru dreptul 
sacru de a fi stăpine pe destinele 
lor, exprimîndu-și convingerea că 
nu este departe ziua cînd flamurile 
libertății vor flutura pe întregul pă- 
mint al Africii.

A. BUMBAC

„Inechitatea economică între state reprezintă O ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■
o sursă de primejdii pentru pacea mondială**
într-un interviu acordat publica

ției egiptene „La cooperation poli
tique", primul ministru al Pakista
nului, Zulfikar Aii Bhutto, a afirmat 
că țările lumii a treia trebuie să îm
piedice orice tentativă de încălcare 
a suveranității lor naționale, sub ori
care formă s-ar manifesta aceasta, 
în prezent, a. spus premierul, inechi
tatea economică între state constituie 
o amenințare pentru stabilitatea și 
pacea mondială.

Zulfikar Aii Bhutto s-a pronunțat 
pentru reglementarea pe cale politi

că a problemelor litigioase din ori
care zonă a lumii.

★
într-un interviu acordat săptă

mânalului american „Newsweek", 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. a subliniat nece
sitatea ca țările industrializate să 
țină seama de interesele legitime ale 
„lumii a treia". Referindu-se la ac
tuala stare de lucruri, șahinșahul 
Iranului a apreciat că „popoarele 
bogate devin tot mai bogate, iar cele 
sărace — tot mai sărace".

FOTO-ACTUALITATE

Politica Guvernului statului Jamaica, condus de premierul Michael Manley, 
care, pe linia promovării intereselor naționale, are in vedere îngrădirea 
activității monopolurilor străine, se bucură de un larg sprijin popular, 
în fotografie : pe străzile orașului Kingston, capitala țării, pancarte cu 

lozinci antiimperialiste

România socialistă, inițiatoarea unei acțiuni de mare însemnătate internațională

Conferința Națiunilor Unite 
pentru știință și tehnologie in slujba dezvoltării
La sfîrșitul acestei luni. In Comi

tetul O.N.U. pentru știință si tehno
logie. din care fac parte 54 de 
state, inclusiv România, demarează 
în mod oficial lucrările d4 pregătire 
a viitoarei „Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru știință și tehnologie in 
slujba dezvoltării". După cum se 
știe, această conferință a fost convo
cată pentru anul 1979 in cadrul ulti
mei sesiuni a Adunării Generale prin 
adoptarea unei rezoluții initiate și 
prezentate de delegația română. 
Sprijinul larg de care s-a bucurat 
rezoluția respectivă in rîndul state
lor membre ale O.N.U., peste 30 din
tre acestea alăturindu-se inițiativei 
românești în calitate de coautoare, 
demonstrează în mod elocvent în
semnătatea si oportunitatea unei 
asemenea reuniuni menite să con
tribuie la dezvoltarea colaborării in
ternaționale privind aplicarea reali
zărilor științei și tehnologiei mo
derne în scopul accelerării progresu
lui economic, în special în țările in 
curs de dezvoltare.

Propunerea României de a se or
ganiza o reuniune mondială cu 
această tematică concretizează, astfel, 
preocupările tot mai intense pe plan 
internațional pentru reducerea trep
tată si lichidarea gravelor decalaje 
economice, științifice și tehnice.

Constituie un teribil paradox fap
tul că în epoca noastră, supranumită 
a revoluției tehnico-știintifice. în

tinse zone ale planetei se găsesc 
în stare de subdezvoltare, cu tot tra
gicul cortegiu de consecințe ce 
decurge de aici pentru întreaga uma
nitate. Ca urmare a politicii colo
nialiste și imperialiste de dominație 
și asuprire, de frinare deliberată a 
dezvoltării unor popoare in scopul 
menținerii acestora în stare de de
pendență, o uriașă prăpastie despar
te astăzi „lumea a treia", adică două 
treimi din omenire, de țările dezvol
tate, care s-au putut bucura de „apa 
vie" a științei și tehnicii. Or. apare 
limpede că decalajele economice re
flectă în mare măsură decalajele 
tehnico-științifice, iar fără lichida
rea disparitătilor în domeniul științei 
și tehnologiei discrepanțele econo
mice nu numai că nu pot dispărea, 
ci, în mod inevitabil, vor continua 
să se agraveze.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți, România socialistă acționează 
stăruitor pentru asigurarea accesului 
larg, neîngrădit, liber de orice ba
riere și discriminări, al tuturor na
țiunilor la cuceririle revoluției teh
nico-științifice. în concepția țării 
noastre, departe de a reprezenta un 
privilegiu sau apanajul exclusiv al 
unor state, dezvoltarea unui poten
tial științific propriu, utilizarea cu
ceririlor pe plan mondial ale știin
ței și tehnicii în scopul propășirii 
naționale constituie dreptul natural 
și inalienabil al fiecărui popor.

Poziția țării noastre și programul 
de acțiune în acest sens au fost fun
damentate în numeroase cuvintări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele republicii, in documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R.. în 
documente oficiale și proiecte de re
zoluții prezentate de. România la 
O.N.U. și în alte organisme interna
ționale.

în conformitate cu această po
ziție, țara noastră a subliniat, in 
repetate rînduri, necesitatea inten
sificării eforturilor proprii ale fie
cărei națiuni in accelerarea pro
gresului tehnico-știintific. Deosebit 
de semnificativă este insăși ex
periența României, țară socialistă 
și. in același timp, țară în curs de 
dezvoltare. Ce poate fi mai grăitor 
decît faptul că actualul plan cincinal, 
parte integrantă a programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate tn patria noastră, 
a fost elaborat și se desfășoară sub 
semnul revoluției tehnico-științifice. 
al afirmării cu putere a celor mai 
noi “cuceriri ale cunoașterii umane 
în toate ramurile economiei ?

Totodată, țara noastră militează eu 
consecvență în direcția promovării 
unei ample cooperări internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei, 
care să sprijine eficient efortul țări
lor în curs de dezvoltare. în acest

agențiile de presă transmit:
Semnarea programului 

pentru aplicarea acordului cultural 
încheiat între România și Regatul 
Țărilor de Jos a avut loc la Haga. 
Programul fixează schimburile in 
domeniile științei și invătâmintului, 
culturii, presei și radioteleviziunii, 
care vor contribui la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor româno-olan- 
deze In aceste sfere.

Colaborare balcanică. Mi- 
nistrul culturii și științei al Greciei, 
C. A. Trypanis, l-a primit pe prof. 
M. Popescu-Buzeu, președinte de 
onoare și secretar general al Uniunii 
medicale balcanice. Ministrul grec a 
exprimat sprijinul guvernului elen 
pentru opera de colaborare și pace 
intre popoarele din Balcani desfășu
rată de U.M.B.

Convorbiri italo-vest- 
gOrmOnO. Prirnul ministru al 
Italiei, Giulio Andreotti, care a sosit 
luni la Bonn, într-o vizită oficială de 
48 de ore. a început in aceeași zi 
convorbirile cu cancelarul vest-ger- 
man, Helmut Schmidt. Pe agenda 
discuțiilor principalul punct îl con
stituie relațiile bilaterale. Agenția 
France Presse arată că Italia solicită 
din partea R.F.G. un sprijin finan
ciar in acțiunea de depășire a im
pasului economic în care se află.

Opțiunile danezilor. Potri- 
vit unui sondaj efectuat de Institutul 
„Gallup" în Danemarca, 50 Ia sută 
dintre cei chestionați s-au pronunțat 
împotriva participării în continuare 
a tării lor la Piața comună. Doar 31 

| la sută dintre persoanele consultate 
I s-au declarat în favoarea menținerii 
I Danemarcei în C.E.E.

„Forumul mondial al for*
țelor păcii" și-a încheiat lucră
rile desfășurate Ia Moscova. Au par
ticipat reprezentanți a numeroase 
organizații, naționale ale mișcării pen
tru pace, ai altor organizații obștești, 
precum și ai unor partide politice și 
organizații internaționale. In cadrul 
ședinței plenare de închidere, a luat 
cuvîntul conducătorul delegației ro
mâne, care. . a expus poziția țării 
noastre in problemele majore ale 
lumii contemporane, subliniind acti
vitatea desfășurată de România tn 
vederea asigurării păcii și securității 
în Europa și în întreaga lume, pen
tru înfăptuirea dezarmării . generale, 
și în primul rind a celei nucleare, 
pentru o nouă ordine economică și 
politică internațională, pentru făuri
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

în localitatea Lucenec (R.S. 
Cehoslovacă) a fost inaugurată 
la 17 ianuarie expoziția foto
grafică „România se prezintă". 
La vernisaj au participat re
prezentanți ai organelor raio
nale și orășenești de partid și 
de stat. Orașul Lucenec sărbă
torește împlinirea a 32 de ani 
de la eliberarea de sub jugul 
fascist, moment istoric la care 
și-au adus o contribuție hotă- 
ritoare ostașii armatei române.

Ședința conducerii Uniu
nii Creștin Democrate - par- 
tid de, opoziție din R.F. Germania 
— care s-a desfășurat sub președin
ția lui Helmut Kohl, a hotărît să 
convoace congresul partidului pentru 
intervalul 7—9 martie, la Dusseldorf.

0 hOtărifC menită asigure 
perfecționarea sistemului de control 
a fost adoptată de C.C. al P.C. Bul
gar și Consiliul de Miniștri al R.P. 
Bulgaria. Hotărîrea prevede măsuri 
de punere a sistemului național de 
control în concordantă cu sarcina 
privind sporirea calității și eficienței 
muncii în toate domeniile economiei 
și ale vieții social-politice a tării.

Protest al P.C. din Norve
gia. Conducere? centrală a P.C. din 
Norvegia a dat publicității un pro
test in legătură cu hotărîrea condu
cerii radioteleviziunii norvegiene de 
a nu oferi comuniștilor posibilitatea 
de, a-și expune punctele de vedere 
privind problemele interne si inter
naționale în cadrul campaniei elec
torale.

Bugetul S.U.A.pentru exerci- 
țiul financiar 1977—1978, prezentat în 
proiect de președintele Gerald Ford 
Congresului, prevede la capitolul 
cheltuieli suma record de 440 miliar
de dolari, iar la încasări bugetare — 
393 miliarde dolari, ceea ce presupu
ne un deficit bugetar antecalculat de 
47 miliarde dolari. Sumele alocate la 
principalele capitole ale bugetului 
sint următoarele : apărare — 112,3 
miliarde dolari (o creștere cu 12,2 
miliarde față de exercițiul financiar 
în curs) pensii și asistență socială 
— 143,8 miliarde; sănătate — 43,2 
miliarde ; învățămînt — 19,3 miliar
de ; știință și tehnologie, inclusiv 
activități spațiale — 4.7 miliarde ; 
ajutor pentru străinătate — 5,2 mi
liarde.

Populația Poloniei era- )a 
sfîrșitul anului trecut, de 34,5 mi
lioane de locuitori.

Al doilea 
Festival african 

al artei și culturii
In capitala Nigeriei. Lagos, 

s-a deschis, in prezența a nouă 
șefi de state din Africa și a de
legațiilor din 47 țări, cel de-al 
doilea Festival african al artei 
și culturii. Ceremonia de inau
gurare a fost marcată de cu- 
vintarea șefului statului nige
rian, Olusegun Obasanjo ; au 
urmat defilarea delegațiilor par
ticipante și evoluțiile echipelor 
de dansuri și orchestrelor de 
muzică , populară ale țărilor 
prezente la festival. Această 
importantă manifestare cultura
lă va dura pină la' 12 februarie, 
timp în Care vor avea loc nu
meroase spectacole de dansuri, 
teatru, concerte de muzică 
populară ș.a. Paralel, se vor 
deschide expoziții de artă 
populară și vor avea loc dezba
teri pe teme cultural-artistiee.

Explozii neexplicabile. 
Altă locuință a fost distrusă de 
una din exploziile neexplicabile care 
s-au înregistrat in ultima vreme în 
Anglia, de data aceasta în orașul 
Leeds. O anchetă este în desfășurare 
pentru stabilirea cauzelor acestor ex
plozii, care au început să se producă 
în ultima săptămină a anului trecut 
în diverse orașe engleze și despre 
care se crede că ar fi provocate tn 
primul rind de pierderi de gaze din 
conductele publice. în exploziile sur
venite pină acum s-au înregistrat un 
mort și peste 50 de răniți.

Arestarea unui asasL.
Poliția statului Arizona (S.U.A.) a 
anunțat arestarea lui John Harvey 
Adamson, asasinul unui reporter de 
la ziarul „Arizona Republic". Repor
terul încercase, anul trecut, să dez-

• Volumul cheltuielilor pentru cer
cetare și dezvoltare în țările lumii a 
treia este de circa o sută de ori mai 
scăzut decît în țările capitaliste dez
voltate.

• în 1970, proporția cercetătorilor 
și inginerilor la 10 000 de locuitori era 
de : 6 in Africa, 22 în Asia, 69 în Ame
rica Latină, iar în țările capitaliste dez
voltate —112.

• Din cei peste 500 000 de oameni 
de știință prezenți în întreaga lume, 
numai circa 70 000 se află în țările în 
curs de dezvoltare.

• O antiteză statistică între 7 țări 
industriale avansate și un grup de 109 
țări în curs de dezvoltare : primul grup 
de state deține 92 la sută din numărul 
acceleratorilor de protoni, 85 la sută 
din numărul calculatoarelor electro
nice, 83 la sută din numărul centrale
lor atomoelectrice.

• Din totalul celor 3,5 milioane de 
brevete în diverse domenii științifico- 
tehnice existente în lume în 1972 — 
arată experții U.N.C.T.A.D. — numai 
6 la sută, adică 20 000, au fost create 
de țările în curs de dezvoltare.

scop, după părerea țării noastre, se 
cer luate măsuri concrete vizind 
efectuarea unui larg transfer de 
tehnologii moderne către țările în curs 
de dezvoltare, mai ales în domeniile 
tehnicilor de valorificare a materiilor 
prime și energiei, pentru construirea 
unei baze tehnico-materiale proprii 
in aceste state — inclusiv a unor 
capacități de producție utilate la ni
vel tehnic avansat — concomitent cu 
un sprijin susținut pentru formarea 
de cadre autohtone care să le utili
zeze. .

Tocmai acestea sint principalele 
puncte de reper asupra cărora, după 
părerea țării noastre, viitoarea Con
ferință mondială pentru știință si 
tehnologie va trebui să-și concentreze 
lucrările.

Prezentind această propunere. 
România a conceput reuniunea ca pe 
un for larg de dezbatere a metodelor 
de acțiune și stabilire a măsurilor

adecvate, la nivel național, regional 
și mondial pentru dezvoltarea poten
țialului tehnic al țărilor lumii a 
treia, in vederea rezolvării proble
melor dezvoltării, asigurării cadru
lui și mijloacelor necesare desfășu
rării cooperării internaționale pe 
baze echitabile.

Firește, diferitele modalități ale 
acestei cooperări nu trebuie să afec
teze, In nici un caz și sub nici o 
formă, suveranitatea sau dreptul de 
decizie independentă ale vreunui stat. 
De asemenea, se impune abolirea 
oricăror practici restrictive, discrimi
natorii in transferul de ihformatii 
științifice si tehnologice către țările 
nedezvoltate. De aceea. România se 
pronunță pentru elaborarea și adop
tarea unui cod internațional de con
duită in acest domeniu, avlnd carac
terul unui instrument multilateral 
obligatoriu, a cărui respectare să fie 
asigurată prin legislațiile naționale.

Este clar. deci. că. in concepția

României, viitoarea conferință nu 
poate fi privită ca o tribună de 
schimburi de experiență între spe
cialiști in materie, ci ca o reuniune 
cu un caracter prin excelență po
litic, care să statornicească liniile 
directoare de acțiune comună într-un 
șir de probleme de interes vital pen
tru umanitate.

Nu incape îndoială că, orientîn- 
du-și dezbaterile intr-un asemenea 
spirit, care corespunde intereselor 
arzătoare ale tuturor națiunilor, 
viitoarea Conferință mondială con
sacrată științei și tehnologiei in 
slujba dezvoltării va aduce o con
tribuție marcantă la accelerarea pro
gresului țărilor în curs de dezvol
tare. la eliminarea decalajelor dintre 
state, la edificarea noii ordini eco
nomice. a unei lumi mai drepte si 
mai buhe, la înflorirea civilizației 
pe întreaga planetă.

Viorel POPESCU

văluie corupția din cercurile de a- 
faceri și politice din statul respec
tiv. Agenția Reuter menționează că 
Adamson, prieten al unor importanți 
politicieni și oameni de afaceri din 
Arizona, a mărturisit la sfîrșitul săp
tămînii trecute că a pus o bombă în 
automobilul ziaristului Donald Boiles, 
în scopul expres de a-1 ucide.

Președintele Franței> » 
despre perspectivele 

economice ale anului 1977
PARIS. — Președintele Valăry Gis- 

card d’Estaing a ținut luni după-a- 
miază o conferință de presă. Men- 
ționînd că 1976 a fost un an dificil, 
el a apreciat că. pentru a evita „spi
rala depresivă". Franța va trebui sâ 
continue aplicarea planului de sta
bilizare economică fără nici o pauză 
sau modificare. Este prematură esti
marea rezultatelor acestui plan. 
Problema prioritară pentru Fran
ța o constituie redresarea eco
nomiei și restabilirea echilibrelor ex
tern si intern — a accentuat pre
ședintele. El a arătat că deficitul co
merțului exterior a fost în 1976 de 
ordinul a 20 miliarde franci, în timp 
ce deficitul bugetar a scăzut cu a- 
proximativ o treime. în raport cu cel 
atins in 1975.

Pe de altă parte, șeful statului 
francez a menționat că guvernul 
continuă o politică industrială orien
tată in două direcții : dezvoltarea și 
indigenizarea tehnicilor de virf și 
restructurarea întreprinderilor publi
ce Rămîn incă de soluționat pro
bleme dificile, dar care nu sint pro
bleme franceze, ci vest-europene sau 
mondiale — a afirmat el.
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