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Asumîndu-și angajamente mobilizatoare,
. . ’ t

colective fruntașe adresează

CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA
SOCIALISTA

pentru depășirea planului pe 1977,
pentru creșterea eficienței economice

Cu hotărîrea de a întîmpina cu 
succese remarcabile marile evenimen
te ce vor avea loc în acest an în viața 
politică și socială a țării, colectivele 
dintr-un număr de unități din indus
trie, construcții, transporturi, agricul
tură, de cercetare științifică și proiec
tare și din alte domenii de activitate — 
evaluîndu-și cu răspundere rezervele 
și posibilitățile de care dispun — și-au 
stabilit, în aceste zile, angajamente 
mobilizatoare, adresînd înflăcărate

chemărl la Întrecere socialistă unită
ților similare.

Chemările Ia întrecere sînt străbă
tute ca un iir roșu de voința colecti
velor din aceste unități de a traduce 
în viață sarcinile și indicațiile de o 
deosebită importanță formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la Plenara Co
mitetului Central din 2—3 noiembrie 
și la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 27—28 decembrie 1976, 
de a depăși prevederile planului pe

acest an, corespunzător cerințelor eco
nomiei naționale, de a crește puternic 
eficiența economică în toate dome
niile.

Angajamentele asumate ilustrează 
înalta conștiință a clasei muncitoare, 
a țărănimii și intelectualității tehnice, 
patriotismul fierbinte și atașamentul 
oamenilor muncii față de politica 
partidului, voința lor neclintită de a 
asigura progresul continuu și tot mai 
accelerat al economiei naționale, al 
întregii noastre societăți.

!

Combinatul siderurgic Hunedoara întreprinderea minieră Motru I

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul comerțului al Spaniei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri. în 
stațiunea Predeal, pe Jose Llado 
Fernandez Urrutia, ministrul comer
țului al Spaniei, care face o vizită 
in țara noastră. Ministrul spaniol a 
fost insotit de Camilo Javier Julio 
Y Diez de Rivera, director general 
în Ministerul spaniol al Comerțului.

La. primire au luat parte tovarășii 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale. George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, si Con

stantin Oancea. adjunct a! ministru
lui afacerilor externe.

A participat, de asemenea. Anto
nio Elias Martinena. director general 
pentru Europa in Ministerul Aface
rilor Externe al Spaniei.

A fost prezent Jose Carlos Gon
zales Campo Dal-Re, ministru ple
nipotențiar, șeful Reprezentanței 
consulare și comerciale a Spaniei la 
București.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
favorabilă a schimburilor comerciale 
dintre România și Spania, a rela
țiilor economice in general, pe o

bază echitabilă reciproc avantajoasă. 
A fost subliniată, totodată, dorința 
de a acționa in continuare pentru 
lărgirea și diversificarea relațiilor 
economice și de cooperare româno- 
spaniole, aceasta fiind în interesul 
ambelor popoare, progresului și co
laborării internaționale.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor pe tărîm politic, și în alte, do
menii de activitate între România șl 
Spania.

întrevederea s-a desfășurat intr-a 
ambiantă cordială.

Președintele concernului aeronautic
„V. F. W. Fokker

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri după-amiază, în 
stațiunea Predeal, pe președintele 
concernului aeronautic „V.F.W.-Fok
ker", G. C. Klapwjk.

La primire au luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, Ioan Avram, ministrul

industriei construcțiilor de mașini, 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Ion Morega, ambasadorul României 
la Bonn.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
discutat cu oaspetele asupra unor as
pecte privind cooperarea dintre în-

treprinderi românești de specialitate 
și concernul „V.F.W.-Fokker".

în cadrul întrevederii au fost rele
vate posibilitățile existente pentru 
promovarea unei cooperări reciproc 
avantajoase in domeniul aeronauticii.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Expresie a democratismului vieții noastre economice

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII

către toate intreprinderile industriei 
metalurgice

Siderurgiștii hunedoreni, sub conducerea organizației de partid, au înde
plinit in mod exemplar și înainte de termen prevederile primului an al 
cincinalului revoluției tehnico-științifice. S-a obținut peste plan o producție 
industrială de 172 milioane lei. concretizată în 17 500 tone cocs metalurgic. 
82 000 tone fontă, 65 000 tone oțel și 39 000 tone laminate ; sarcinile la export 
au fost depășite cu peste 40 milioane lei valută.

către toate unitățile din industria 
minieră

(Continuare in pag. a III-a)

Mobilizați de perspectivele luminoase deschise de istoricele hotărirh adop
tate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român si aetionind în 
spiritul prețioaselor indicații date de secretarul genera] al p’artidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976, 
oamenii muncii din întreprinderea minieră Motru mundesc cu hotărire și 
abnegație pentru sporirea producției de cărbune, răspunzind astfel grijii
(Continuare în pag. a III-a)

înnoiri urbanistice la Cluj-Napoca

Instituție profund democratică a 
societății noastre, adunarea generală 
a oamenilor muncii are un rol deo
sebit in viata colectivelor din unită
țile economice. ea reprezentînd forul 
suprem prin care clasa muncitoare, 
oamenii muncii participă direct și 
organizat la conducerea activității în
treprinderilor. Adunările generale ale 
oamenilor muncii și ale reprezentan
ților acestora, care .se desfășoară 
începind din 20 ianuarie, au înscrise 
pe ordinea de zi probleme de ma
ximă importanță. Ele vor dezbate, în 
spiritul hotărîrilor 
greșul al XI-lea 
âl P.C.R.. al in
dicațiilor date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Ple
nara din 2—3 no
iembrie si consfă
tuirile 
de la 
P.C.R. 
trecut, 
care s-au realizat., 
în fiecare unitate, 
sarcinile de plan 
și angajamentele 
asumate în întrecerea pe anul 1976, 
vor examina și aproba planul 
pe anul 1977 și măsurile poli
tice. organizatorice și tehnico-eco- 
nomice pentru îndeplinirea acestuia 
la toți indicatorii. Totodată, in ca
drul acestor adunări se acordă titlul 
-de ..fruntaș in întrecere" echipelor, 
brigăzilor, secțiilor, șantierelor pen
tru rezultatele obținute în 1976 ; se 
dezbate și aprobă programul de ela
borare și reexaminare a norme
lor și normativelor de muncă : 
se aprobă contractul colectiv de
muncă pe anul 1977 ; se aleg repre
zentanții oamenilor muncii în orga
nele colective de conducere ; se 
aprobă componența consiliilor de 
control muncitoresc, a comisiilor pe 
domenii și a comisiilor de judecată.

Semnificația actualelor adunări ge
nerale este legată de faptul că ele au 
loc la începutul celui de-al doilea an 
al cincinalului, an hotărîtor pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective pe

adoptate de Con-

care ni le-am propus să le atingem 
pină în 1980. Tocmai de aceea, dez
baterile din adunările generale vor 
fi orientate asupra problemelor ma
jore care determină realizarea in 
bune condiții a planului pe anul 1977, 
perfectionarea conducerii și organi
zarea producției, ridicarea puternică 
a eficientei activității economice. Ele 
vor analiza și aproba, totodată, an
gajamentele pe acest an pentru de
pășirea planului, ca răspuns la che
mările la întrecere adresate de uni
tățile reprezentative din toate ramu-

de lucru 
C.C. al 

din anul 
modul în

De azi începe, în toate unitățile produc
tive, o largă dezbatere menită să stabi
lească programe concrete de acțiune 
pentru îndeplinirea exemplară a planului 

și a angajamentelor pe acest an

1976, 
muncii 
anali- 
elabo-

1859-1877-1918 Momente fundamentale ale luptei pentru
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FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN, UNITAR Șl INDEPENDENT

UNIREA A FĂCUT Șl FACE PUTEREA
• O condiție vitală a însăși existenței 
naționale • Bornă spre viitorul în care 
se întrezăreau 1877 și, mai departe, 
1918 • Doreau Unirea, în nădejdea 
dezrobirii • Zimbrul moldovean și vul
turul muntean puteau sorbi din 
unda Milcovului • Măria Sa - Poporul 
® In țara azi liberă șl unită, deplin 

stăpînă pe prezent și pe viitor

națională, o nedezmințită realitate 
din toate timpurile — aceea a comu
nității de trecut, de limbă, de obi-
(Continuare in pag. a Il-a)

Bate In turnul maiestuosului pa
lat al Iașilor orologiul ale că
rui clopote măsoară orele cu 
melodia primei strofe din 

„Hora Unirii", și, de șapte ori, ecoul 
'îi răspunde din cele șapte coline ale 
bătrînei metropole moldovene. E ca 
o perpetuă aducere aminte in care 
timpul se înfrățește cu memoria unei 
zile de neuitat, a unei, zile de ne
șters din inimile unui întreg po-*  
por.

Există în istoria noastră date pe 
care timpul. în loc să le îndepăr
teze prin scurgerea sa din con
științe. in loc să le ducă tot mai 
mult în trecut estompîndu-le strălu
cirea, ni le apropie cu fiecare ceas 
de prezent într-o tot mai sporită ar- 
.doare, făcîndu-ni-le însoțitoarele 
^•'șilor către viitorul ce ni l-am ho- 
tărît, ca o patetică și răscolitoare 
condiție a neuitării, ca un nescris, 
dar suprem, ordin izvorît din fapta 
«dor ce au visat, au luptat si au iz-

bindit spre a ne lăsa nouă, urmași
lor. misiunea ducerii mai departe a 
cauzei lor : „Aduceți-vă aminte !“

Arareori s-a mai putut intimpla 
ca, pe parcursul unei singure gene
rații, intr-un răstimp de numai trei 
decenii, calendarul istoriei unui po
por să consemneze evenimente atit 
de capitale : 1848 — anul in care 
conștiința libertății, demnității și 
unității s-a afirmat drept cauză mo
trice a acțiunii ; 1859 — anul izbin- 
dirii unei multiseculare visări înfăp
tuite prin actul Unirii : 1877 — anul 
cuceririi Independenței de stat prin 
jertfa celor ce n-au pregetat să-și 
dea viața pentru marile cauze ale 
neamului.

Memoria timpului s-a tezaurizat în 
documentele epocilor. O evocare, ori- 
cît de sumară, a zilei Unirii — zi 
născută din patriotism pentru a ge
nera patriotism — nu poate să nu ne 
trimită la sursele de început, cind 
ideea abia încolțea, ca o firească re

cea a Tării Românești, a Transilva
niei și a Moldovei.

Dar. pină atunci, într-un proces de 
veacuri în care conștiința de neam 
trebuia să se prefacă în conștiință

găsire de sine, ca o confirmare a 
unei năzuințe multiseculare, ca o în
truchipare a idealurilor strămoșești 
de unire, ca atunci cînd sceptrul lui 
Mihai Viteazul căpăta trei peceți —

Deschiderea lucrărilor Camerei Principatelor Unite

rile economiei, din cercetare șl pro
iectare.

Moment marcant în viața econo
mică a țării, cu largă rezonanță in 
întreaga noastră viață socială, deoa
rece impun luarea unor hotărîri de o 
deosebită importanță în unitățile 
economice, adunările generale ale oa
menilor muncii trebuie să ocupe un 
ioc central in cadrul preocupărilor 
actuale ale organelor și organizațiilor 
de partid. întreaga acțiune de desfă
șurare a acestor adunări se cere con
dusă și îndrumată de organizațiile de 
partid, trebuie să stea în atenția or
ganelor locale de partid, pină la co
mitetele județene de partid. Succesul 
adunărilor generale, rezultatele con
crete cu care se vor solda vor 
oglindi nemijlocit stilul de muncă al 
organelor și organizațiilor de partid, 
capacitatea acestora de a conduce, 
îndruma și controla întreaga activi
tate economică. Iată de ce supunem 
atenției organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor oamenilor, muncii 
citeva probleme de importanță ma
joră pentru buna pregătire și des
fășurare a adunărilor generale.

în primul rind, atit dările de sea
mă. cit și dezbaterile trebuie să se ca
racterizeze printr-un dezvoltat spirit 
critic și autocritic, asigurîndu-se par
ticiparea la discuții a unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii. în 
al doilea rind, este necesar să se asi
gure adunărilor generale un pronun
țat caracter de lucru, participants la 
dezbateri fiind chemați să releve atit 
experiențele pozitive, realizările din 
sectoarele întreprinderilor și unități
lor. cit și neajunsurile care mai per
sistă, să-și aducă contribuția directă, 
concretă și eficientă la elaborarea 
celor mai bune soluții, celor mai bune 
măsuri pentru perfecționarea întregii 
activități economice, pentru ridicarea 
ei la nivelul exigențelor formulate de

oare.

conducerea partidului pentru acest al 
doilea an al cincinalului.

Dezbaterile adunărilor generale din 
întreprinderile industriale trebuie 
concentrate asupra stabilirii măsuri
lor care să asigure îndeplinirea rit
mică, zi de zi, decadă cu decadă și 
lună de lună a producției fizice pre
văzute. în structura sortimentală pre
văzută în plan și rezultată din con
tractele încheiate cu beneficiarii din 
tară și partenerii externi. în .spiritul 
indicațiilor date de secretarul general 
al partidului la consfătuirile de lucru 
de la Comitetul Central din septem

brie și la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 
oamenii 
trebuie să 
zeze și să
reze măsuri fer
me pentru ridi
carea nivelului 
tehnic și calita
tiv al produselor, 
asimilarea de noi 
produse, cu per
formanțe superi- 

reducerea
accentuată a consumurilor materiale 
și a greutății specifice a produselor 
aflate in fabricație și, pe această 
cale, scăderea costurilor de produc
ție, pentru creșterea mai susținută 
a productivității muncii, valorifica
rea superioară a materiilor prime, 
combustibilului și energiei electrice.

în cadrul organizațiilor de con
strucții, dezbaterile și măsurile se 
vor axa în primul rind pe aplicarea 
de soluții care să ducă la reducerea 
substanțială a volumului lucrări
lor de construcții-montaj și a con
sumului de ciment, metal, lemn 
ș.a., la folosirea de materiale u- 
șoare, mai ieftine, care se produc in 
țară. Nu trebuie, de asemenea, uitat 
că o sarcină esențială a constructo
rilor și montorilor o constituie rea
lizarea obiectivelor de investiții în 
avans față de termenele stabilite. în 
condiții calitative superioare, prin 
organizarea riguroasă a producției și 
a muncii, introducerea de tehnologii 
de înalt randament.

în institutele de cercetare șl pro
iectare, adunările generale trebuie să 
constituie, desigur, un nou prilej de 
dezbatere a sarcinilor deosebite care 
stau in fața colectivelor din acest do
meniu. sarcini 
claritate de 
Ceaușescu la 
de la C.C. din 
tru creșterea 
științifice și ingineriei tehnologice la 
mai buna gospodărire și economisire 
a resurselor materiale, la valorifica
rea superioară a acestora, la îmbu
nătățirea calității producției și reali
zarea de noi produse cu performan
te ridicate ; în ' institutele de proiec
tare pentru construcții, accentul se. 
va pune pe dezbaterea și adoptarea 
de măsuri pentru îmbunătățirea ra
dicală a activității în acest domeniu.

subliniate cu deplină 
tovarășul Nicolae 

consfătuirile de lucru 
septembrie 1976, pen- 
contributiei cercetării

(Continuare în pag. a III-a)

ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ

A TOVARĂȘULUI GEMAL BIEDICI

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Am aflat cu profundă tristețe vestea încetării tragice din viață a tovară
șului Genial Biedici. președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., și a soției sale.

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, vă exprim dumneavoastră, Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Prezidiului R.S.F. Iugoslavia și Consiliului 
Executiv Federal, popoarelor*  Iugoslaviei, cele mai sincere condoleanțe pen
tru greaua pierdere suferită.

Prin moartea tovarășului Gemal Biedici. Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și popoarele Iugoslaviei prietene pierd un revoluționar de seamă 
și militant al partidului, care și-a consacrat întreaga putere de muncă și 
energie luptei pentru eliberarea Socială și națională, pentru victoria revo
luției și construcției socialiste în R.S.F. Iugoslavia, pentru progresul și pros
peritatea patriei sale.

Prieten apropiat al poporului român, tovarășul Gemal Biedici a adus o « 
contribuție de preț la dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre R.S.F. Iugoslavia și Repu
blica Socialistă România, militînd pentru întărirea și adîncirea prieteniei, 
colaborării și solidarității româno-iugoslave.

împărtășind durerea adincă pe care o încercați dumneavoastră personal 
și popoarele iugoslave frățești, vă rog să transmiteți familiei îndoliate sen
timentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România
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Unirea a făcut și face puterea
(Urmare din pag. I)
ceiuri, de cultură materială si spiri
tuală, și de poziție geografică — 
trebuia să capete, prin glasul celor 
mai luminate spirite, recunoașterea 
de facto in fata lumii întregi. 
Este ceea ce îl făcea pe Dimitrie 
Cantemir să proclame : „neamul mol
dovenilor, muntenilor, ardelenilor, cu 
toții cu un nume de obște români se 
cheamă", așa cum înaintea lui glăsu- 
iseră cronicarii, așa cum toți cei ce 
străbăteau. pămîntul românesc de la 
Severin la Suceava și din Maramureș 
la Dunăre trebuiau s-o recunoască, 
mărturisind-o ca pe o realitate obiec
tivă.

Actul Unirii n-ar fl putut fl 
scris fârâ prologul năzuințelor 
și luptelor multiseculare și fârâ 
epilogul sâu firesc — cucerirea 
independenței la 1877 și reîn
tregirea neamului la 1 decem
brie 1918. Esența actului de la 24 
ianuarie 1859 a decurs din acest 
prolog. Toate laolaltâ, prin dez
voltarea ulterioară a țârii, prin 
apariția pe scena istoriei a cla
sei muncitoare și a partidului 
3âu de avangardâ trebuiau sâ 
ducâ într-o zi, în mod la fel de 
firesc și de neapârat, la izbin- 
direa visului de eliberare de sub 
exploatare, la exproprierea ex
propriatorilor, la întronarea unei 
epoci a dreptâții sociale și a 
libertății, a realei independențe, 
la cucerirea locului care îi re
venea de drept României între 
popoarele lumii contemporane.

Numai prin această poartă 
se putea ajunge la Independență

Acel prolog își trimitea ecourile 
spre anii deșteptării conștiinței na
ționale ca o chezășie a legămintelor 
de demult care arătau că „Unirea 
face puterea", că numai prin unita
tea de neam se putea cuceri inde
pendența, că numai toți laolaltă, ro
mânii. reușeau să-și facă țara după 
vrerea poporului și a celor ce i-au 
înflăcărat continuu credința în viitor. 
Interdependența principatelor de 
dincoace și de dincolo de Milcov cu 
Transilvania de peste munți era un 
fapt demonstrat ca o condiție sine 
OUț. non pențrjj țnșăși. ..existența ci
vilizației proprii în acest colț de 
lume.

Alexandru Aldea, fiul și ur
mașul lui Mircea cel Bătrîn, le 
scria sibienilor: „Dacă s-ar în- 
timpla sâ piară Țara Româneas
că ați pieri ți voi I" Iar în 1558, 
în plin ev mediu, marele vornic 
al Țârii Românești se adresa 
brașovenilor: „Sâ știți bine câ 
fârâ noi nu puteți fi, șl țara 
voastrâ, Țara Bîrsei, fârâ țara 
noastră nu poate fi I".

întreita ipostază a sufletului

romanesc
Era înflăcăratul an 1848. Era prelu

diul deceniului de maximă Încordare 
ce avea să se încheie cu actul de la 
24 ianuarie 1859. Era timpul marilor 
patrioți pașoptiști in care se auzea 
glasul celei mai pure, mai nobile și 
mai drepte conștiințe de neam, cu- 
vintul Bălcescului, cel ce vedea de
viza „DREPTATE ! FRĂȚIE !“ între
gită prin cuvântul „UNIRE" ca în îm
plinirea întreitei ipostaze a sufletului 
românesc și a năzuințelor lui.

Există în muzeele noastre — acolo 
unde conștiința unui popor și-a te
zaurizat cele mai de seamă comori 
ale civilizației sale, ale experienței 
culese din înaintarea sa prin istorie 
— o firească înlănțuire a etapelor 
esențiale din trecutul său. Actele 
lui 1848 vin să depună mărtu
rie in fața judecății popoare
lor în favoarea implantării prin 
Unirea de la 1859 a pietrei de hotar 
din istoria poporului român, bornă 
orientată spre viitorul în care se în
trezărea 1877 și, mai departe, 1918. 
Acești ani au constituit momente 
fundamentale ale luptei pentru făuri

Sosirea domnului Unirii, Alexandru loan Cuza, la București

Toate vrerile poporului român de 
emancipare socială, de libertate și 
unitate le găsim sintetizate în memo
riul transilvan de la 1791 cunoscut 
sub numele de „Suplex Libellus 
Valachorum", ca și în programul po
litic cuprins in inscripțiunea „Horea 
rex Daciae" aplicată pe sigiliul con
ducătorului răscoalei de la 1784 sau 
așa cum le găsim înscrise în „Pro
clamația de la Islaz" :

„Poporul român declară as
tăzi în fața lui dumnezeu, a 
oamenilor, câ dacă proclamația 
sa se vede pretutindeni insu
flată de spiritul păcii, dacă ei 
(românii) nu vorbesc într-un 
ton amenințător și se țin pe 
drumul legilor și al tractatelor, 
aceasta învederează caracterul 
lor cel pravilnic și sufletul lor 
ce deopotrivă adoră libertatea 
și a lor și a altor nații, ce voind 
a se reîntregi în drepturile lor, 
știe a respecta pe ale altor 
nații".

rea statului român național, unitar 
și independent. Esența lor se consti
tuie intr-o dominantă unică : toate au 
fost înfăptuite de popor și prin po
por. Nici unul nu a fost un eveni
ment de conjunctură, un rezultat ar
tificial al tratativelor internaționale, 
ci fapta poporului, rezultatul acțiunii 
maselor, al eroismului lor, al dorinței 
neabătute de a fi el însuși, liber și 
neaîîrnat, stăpin pe moșia strămo
șească și în casa lui. Tratatele n-au 
făcut decît să consemneze cuceriri de 
fapt.

Cînd primăvara l-a dezghețat, Mil- 
covul nu mai era graniță. Pregătirea 
acestui act dura de decenii și nu în- 
timplător Tudor VTadimirescu se 
adresa Divanurilor din București și 
Iași cerîndu-Ie încă de la 1821 strîn- 
gerea legăturilor „ca unii ce sîntem 
de un neam, de o lege", pentru a pu
tea cuceri mai ușor „dreptățile aces
tor principaturi. ajutindu-ne unii pe 
alții". Pe la aceeași vreme, cărturarul 
Eufrosin Poteca alcătuia un memoriu 
prin care afirma că românii „îndată 
ce se vor împicioronga prin .înfrățită 

unire", vor putea propășî „într-o sin
gură glăsuire și statornici intru toate 
spre folosul patriei...". Un sfert de 
veac mai tîrziu, in 1846. după o că
lătorie in Principate, H. Desprez scria 
în „Revue des deux Mondes" : „Acel 
popor mutilat constituie un singur 
corp și vastul teritoriu care îl cuprin
de se numește pe bună dreptate 
România". Iar „Revue de Paris" con
semna : „Dacă Principatele ar forma 
un stat independent, acest stat ar fi 
unul dintre cele mai înfloritoare sta
te ale Europei".

Milcovul, rîul acesta pașnic, cu ape 
atît de puține incit puteau fi secate 
dintr-o sorbire, n-a fost, în realitate, 
niciodată o adevărată graniță între 
oamenii pămîntului. Milcovul. riul 
acesta coborind zglobiu prin văile cu 
pometuri și viță de vie spre blinda 
luncă a Șiretului, n-ar fi fost hărăzit 
atitor dispute de cabinet dacă nefi
rescul nu I-ar fi obligat să despartă 
ceea ce era de nedespărțit. Milcovul

„Glasul și interesul nației 
ne strigă neîncetat: Unire!"
„Inima poporului nu se 

Înșeală niciodată — scria 
Mihail Kogăiniceanu — 
Să ascultăm, fraților, ini
ma poporului nostru ; să 
ascultăm glasul șl inte
resul nafiei noastre, care 
ne strigă neîncetat: „Uni
re și Unire

Milcovul acela, care izvorăște de o 
veșnicie de sub Năruja spre a adăpa 
podgoriile Odobeștilor și a se în
frăți dincolo de Focșani cu Putna 
Vrancei după ce aceasta adăpase 
podgoriile Panciului, era, în iarna tu
turor mîniilor și a tuturor speranțe
lor noastre, pe buzele întregului 
popor.

Atunci. în frigul acelui Ghenar bo
gat în 'zăpezi și în semne bune, în 
numai 19 zile, de la 5 ianuarie pînă 
la 24 ianuarie, s-a executat pe scena 
istoriei acestei țări spectacolul unui 
act esențial. Protagoniștii — țăranii

Întîi si hotărîtor a fost votul
o

nescris al poporului
Se încingeau pasiuni violente, se 

încrucișau spadele polemicii și cînd 
cei cu piinea și cuțitul se vedeau 
amenințați să piardă „osul de ros", 
apelau la Instrumentele intimidării, 
la forța oprimatoare, la călușul și 

prins în acel ianuarie 1859 In cleștii 
de gheață ai gerului nu era decît un 
simbol. La fel îl găsesc acum, la 118 
ani de la acea crîncenâ, dar înflăcă
rată iarnă, prins sub carapacea de 
gheață, nemaihotărnicind decît ogoa
rele, livezile și podgoriile înfrățite 
din trupul aceleiași țări. Nimic nu 
mai amintește că a fost cîndva „gra
niță" între Principate. Doar cînteceie. 
‘doinele, horele de care blîndul riu 
s-o fi speriat văzîndu-se amenințat 
„de-o singură sorbire".

Și atunci, în luna lui Ghenar 1859, 
rîul adormise cuminte sub platoșa 
gheții. Era o iarnă aspră — după 
cum ne spun calendarele — o iarnă 
cu geruri și viscole, cu potop de nea 
căzută peste urarea străbună a colin
dătorilor : „Semne bune anul are..." 
Și semnele n-au fost înșelătoare. 
Semne bune, pe care numai poporul 
știe să le descifreze întru împlinirea 
actelor șale cu consecințe rodnica 
pentru țară.

din stirpea lui Moș Ion Roată, cei ce 
doreau unirea din nădejdea dezrobi
rii; slujitorii de la orașe și mește
șugarii, cei ce voiau să răstoarne 
formele feudale in relațiile lor cu 
statul și clasa stăpînitoare ; negu
țătorii, pentru care dezunirea împie
dica dezvoltarea comerțului ; intelec
tualitatea progresistă, care nu putea 
să vadă viitorul patriei și al spiri
tualității românești decît în ceea ce 
cu adevărat făcea puterea — Unirea. 
Adversarii — nu mai puțin înverșu
nați, ba încă., infinit mai dotați cu 
instrumente ale propagandei și in
formației, și încă cu cele ale opre
siunii — marea moșierime, partizanii 
statu quo-ului, cei ce își vedeau pri
vilegiile amenințate printr-o cîrmu- 
ire unică, printr-un domn de neam, 
mai dificil de „jucat pe degete" ca 
oricare alt venetic care s-ar fi în
fruptat ca și ei din sudoarea poporu
lui. căptușindu-se cu averi și făcînd 
cale întoarsă de-acoio de unde ve
niseră atunci cînd mai mult de ne
voie decît de voie „înțărca bălaia", 
stăteau la pindă.

pumnul în gură, la baionetă și gîr- 
baci, la ocnă și exil. Așa pătimise 
Bălcescu. așa fuseseră ținuți zadar
nic în frîu mulți dintre revoluțio
narii pașoptiști. Dar se apropia a- 
nul „fatidic". Aprige, dezbaterile în 

Divanurl opuneau pe cei cîțiva depu
tat! țărani („pontașii") protipenda
dei din cele două capitale care se ri
dica împotriva oricărei reforme, și 
mai ales a unirii. Supuse presiunii 
maselor, valului de nestăvilit al do
rinței populare de a vedea cit mai 
degrabă înfăptuită unirea. forțele 
antiunioniste au recurs la o strata
gemă : crearea Principatelor Unite 
— „unite" doar in vorbă — cu doi 
domni, cu două capitale și cu două 
Camere elective. Văzînd că propu
nerea lor n-are sorți de izbîndă, au 
„acceptat" in cele din urmă ideea 
unirii, dar sub un prinț... străin.. Se 
găseau și alți pretendenți. Ba „conu" 
Mihail Sturza-Ugolino, care domnise 
între anii 1834—1849, căpătuindu-se 
cu averi care uimeau Parisul — 
bașca în biata Moldovă vreo 80 de 
moșii — ba odrasla sa, Grigore M. 
Sturza, fost înalt funcționar otoman 
care slujise ca general în armata 
turcă sub numele de Muhlis Pașa... 
In „rezervă", dar cu un apetit nu mai 
domolit, se aflau Gheorghe Biibescu 
și Barbu Știrbei, amîndoi pregătiți 
să ofere „iluștrilor" lor alegători 
chiolhanul de înscăunare... „Ce cauți, 
ce vrei umbră neputincioasă a nop
ții ? — i se adresa M. Kogălniceanu 
pretendentului la tron Mihail Sturza 
care, pentru a obține sprijinul mare
lui om de stat român, nu se sfiise 
sâ-i ofere 130 000 de galbeni drept 
„cheltuieli electorale" — Nu vezi 
că se face ziuă ?... Pieri, retrage-te 
înapoi, în haosul uitării ! Țara vrea 
lumină, progres, viață !...“

Bătea ceasul istoriei, se apropia 
înfăptuirea „actului energic al între
gii națiuni române", la porțile viito
rului venise Măria Sa — Poporul. La 
5 ianuarie este ales domn de către 
Divanul ad-hoc al Moldovei locote
nentul Alexandru Ioan Cuza, om des
pre care Nicolae Iorga avea să scrie 
că „a întrupat lupta de veacuri a să
racului țăran român, veșnic obijduit 
și jignit, peste margenile suferinței 
omenești, contra acelor exploatatori.

„Singura stare care poate 
să ne asigure viitorul"

Chemat Ia cârma țării prin solida
ritatea nației întregi. Cuza spunea :

„Unirea" este „singura 
stare politică” ce poate 
„să asigure viitorul nos
tru șl să ni permită a da 
țării organizarea ce o aș
teaptă de atît de mult 
timp... Unirea este cre
dința mea politică, ea 
este ținta de mintuire a 
națiunii române... Eu tre
buie să iac unirea, sînt 
dator către nația care 
m-a ales și către istoria 
către care trebuie să am 
o responsabilitate". 

Ostașii din 1918: onor drapelelor din 1877

Un moment cu profunde semnificații: unități armate române din anii primului război mondial prezentînd onorul 
drapelelor din 1877

din toate neamurile și cu nici un su
flet, pe care el i-a fixat cu numele 
de «ciocoi» — ceea ce înseamnă (s-o 
știți bine) nu o clasă socială, ci o 
categorie politică și economică, o va
rietate morală degenerată a omeni
rii".

A fost prima zi de izbîndă. Nouă
sprezece zile mai tîrziu, la Bucu
rești, sub presiunea zecilor de mii de 
țărani, tîrgoveți, meșteșugari, care 
Înconjuraseră, amenințind cu asediul. 
Dealul Mitropoliei și clădirea care 
adăpostea sala Sinodală, unde deli
bera Divanul ad-hoc, s-a auzit un 
strigăt : „Trăiască domnul Cuza !“. 
înainte de votul deputaților votase 
poporul.

Nodul gordian fusese tăiat. Zim
brul moldovean și vulturul muntean 
puteau să se adape în liniște în unda 
limpedelui Milcov...

Pictorul Nicolae Grigorescu, 
pe care, 18 ani mai tîrziu, ii 
vom întilni ca pictor-reporter pe 
fronturile războiului pentru in
dependență de la 1877, scria 
despre acele zile fierbinți ale 
lui ianuarie 1859: „Atunci am 
văzut eu ce va să zică bucuria 
unui popor. Cîntece, jocuri, chio
te in toate părțile, iți ieșeau oa
menii in drum cu oala plină cu 
vin ; care cum se intîlneau luau 
vorba de Cuza, de Unire, se îm
brățișau și încingeau hori in 
mijlocul drumului. Horele se în
cingeau pe un ger de crăpau 
pietrele. Da’ unde mai sta ci
neva in casă ? Am văzut bătrînl 
care piingeau de bucurie. Mi-a- 
duc aminte că stăteam pină 
seara tîrziu șl făceam desene 
alegorice despre Unirea Princi
patelor...".

Vestea actului de la 24 ianuarie a 
trecut Carpații cu iuțeala vîntului. 
Ziarele maghiare și săsești „Ko- 
loszvări Kozlony" și „Kronstadter- 
zeitung" scriau că alegerea de la 24 
ianuarie este „o demonstrație care 
face cinste poporului român, o vic
torie rar intiînită în istorie".

Poporul româft ” a păstrat ’ și 
păstrează vie și neștearsă amintirea 
domnului Unirii, Alexandru loan 
Cuza, în timpul căruia s-a realizat 
și desăvîrșit unirea Moldovei cu 
Țara Românească, s-a format statul 
național român și s-au înfăptuit nu
meroase reforme cu caracter progre
sist. „Aceasta — cum se scrie în Pro
gramul partidului — a marcat in
trarea țării noastre în noua etapă a 
evoluției ei capitaliste, a ridicat pe o 

treaptă superioară lupta de eliberare 
națională, mișcarea revoluționară a 
maselor muncitoare pentru drepturi 
și libertăți sociale".

Veteran transilvănean al războiului 
de Independență purtînd drapelul 

regimentului sâu

Cit adevăr în previzionarele cu
vinte ale lui Vasile Alecsandri t 
„Acum viitorul se deschide înaintea 
noastră, liber de piedicile care opreau 
mersul nostru înainte ; ne rămine să 
profităm de mijloacele care ne sint 
oferite pentru a ne ajunge scopul. 
Vom ajunge cu tact, energie și pa
triotism, trei virtuți admirabile, * 
căror trinitate a făcut întotdeauna 
miracole in favoarea popoarelor".

Unirea a făcut și face puterea, pu
tem spune și azi, la 118 ani de la 
acel moment fundamental din istoria 
patriei noastre, timp din care mai 
mult de o pătrime aparține socialis
mului, epocii făuririi de țară nouă 
și de om nou. Căci în tot ce facem, 
în tot ce chibzuim, în tot ce între
prindem pentru înflorirea României 
și ridicarea ei pe culmile civilizației 
regăsim esența cuvintului Unire. 
Unirea dintre partid și popor, cre
dința nestrămutată că numai prin 
sporirea eforturilor noastre, intru și 
mai deplina izbîndire a viselor celor 
ce ii cinstim cu adîncă venerație, vom 
împlini construcția vieții celei noi, 
socialiste și comuniste, în tara azi 
desăvîrșit unită și liberă. deplin 
stăpină pe destinele și pe viitorul eL
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Cum desfășurali munca politică 
în rîndul muncitorilor din construcții?

Pe marginea unui schimb de experiență cu propagandiști 
de pe șantierele Gorjului

Să pornim de la o cifră : în cin
cinalul 1976—1980, statul învestește 
iii economia județului Gorj peste 34 
miliarde lei. ceea ce depășește cu 
mult valoarea fondurilor alocate in 
ultimii 25 de ani. Corespunzător unor 
asemenea sarcini complexe, comite
tul județean de partid acordă un loc 
preponderent asigurării cadrului po- 
litico-organizatoric necesar realizării 
importantelor investiții prevăzute.

în perimetrul acestor preocupări 
s-a înscris și un schimb de expe
riență pe tema „Munca politico-edu- 
eativă — factor activ în dezvoltarea 

conștiinței socialiste a constructorilor 
și mobilizarea lor la realizarea sar
cinilor de producție", organizat cu 
activele de propagandă de pe șantie
rele de construcții ale Gorjului. Nu 
întimplător cadrul acțiunii l-a con
stituit întreprinderea de construcții 
cariere și mine „Oltenia", cu sediul 
în Roșia-Jiu. Deși înființată abia cu 
un an și jumătate în urmă, aceasta 
a devenit cea mai reprezentativă 
unitate de investiții a județului.

Participariții la schimbul de expe
riență — secretari ai comitetelor da 

partid și ai birourilor organizațiilor 
de bază, secretari adjuncți cu pro
bleme de propagandă, președinți ai 
comitetelor de sindicat, responsabili 
ai colectivelor de redacție ale gaze
telor de perete și satirice ș.a. 
— s-au oprit cu interes asupra gra
ficelor și panourilor intîlnite la toate 
punctele de lucru, au avut discuții 
cu constructorii, cu cadrele de con
ducere. relevfcidu-se că munca poli- 
tico-educativă a avut un rol impor
tant în sudarea colectivelor, în cana
lizarea eforturilor lor spre mai buna 

soluționare a sarcinilor de produc
ție. Panouri și afișe de genul : 
„Știați că scurtarea cu o oră a 
timpului de imobilizare a unei auto
basculante de 16 tone echivalează cu 
o producție de 64 tone transportate ?“ 
sau : „Astăzi cu ce ați contribuit la 
realizarea angajamentului secției 
precum și inițiative ca : „Să lucrăm 
o zi pe lună cu fier-beton economi
sit". „Pentru cel mai bine Întreținut 
și rațional exploatat utilaj", expli
cate prin munca de la om la om, 
popularizindu-se operativ rezultatele 
obținute, au contribuit la mai buna 
înțelegere de către constructori a 
răspunderilor ce le revin.

Vizitarea, in continuare, a clubului 
muncitoresc și a punctului de docu
mentare politico-ideologică din colo
nia Roșia-Jiu a ilustrat preocuparea 
organizațiilor de partid, sindicat șl 
U.T.C. de aici pentru crearea unul 
cadru adecvat pregătirii politice și 
culturale a constructorilor, tn sala 
clubului, la bibliotecă, la punctul de 
documentare sînt expuse, pe lin
gă materiale specifice, numeroase 
planșe ce cuprind schițe și grafice 
privitoare Ia dinamica economiei 
țării și a județului. La club au loc 
intilniri cu activiști de partid, cu ju
riști. se țin expuneri pe marginea u- 
nor documente de partid, pe teme de 
legislație. îndeosebi cu tinerii se or
ganizează mese rotunde, se dezbat 
probleme de comportament in lumi
na exigențelor Codului etic, iar func
ționarea unor cercuri aplicative de 
pictură, grafică, foto, precum și o se
rie de acțiuni la bibliotecă — pre

zentări de cărți, șezători literare — 
filmul săptămînal, alte activități re
creative atrag in fiecare seară peste 
200—300 de tineri. Toate cele văzute 
și auzite au dus la concluzia impor
tantă — subliniată în cadrul schim
bului de experiență — câ prin 
constituirea consiliului de educație 
politică și cultură socialistă, activita
tea politico-ideologică și cultural-ar- 
tistică este coordonată și îndrumată 
unitar, creîndu-se condiții pentru di
versificarea manifestărilor, pentru 
creșterea conținutului lor educativ- 
formativ.

Așa cum s-a desprins din discuții, 
se impune ca activitatea politică și 
ouiturai-educativă să fie mai profund 
ancorată in realitățile specifice locu
rilor dc muncă. Pe șantierele Între
prinderii de construcții cariere si 
mine „Oltenia", de pildă, persistă 
încă multe fenomene negative — ne- 
folosirea la întreaga capacitate a tu
turor utilajelor, abateri de la disci
plina muncii, uneori dezordine tn 
procesul de producție — fenomene pe 
care factorii de răspundere de pe șan
tierele subordonate le explică prin 
așa-zise „cauze obiective". Nu pot ti 
neglijate, desigur, greutățile inerente 
începutului, nici faptul că întreprinde
rea a înregistrat. în mai puțin de un 
an si jumătate, o creștere cu aproxi
mativ 6 500 de angajați. Tocmai a- 
ceste realități și condiții specifice 
trebuiau să ducă la folosirea în pri
mul rînd a acelor forme care se 
adresează direct oamenilor — pro
paganda vizuală, gazetele satirice, 
discuțiile de la om la om.

Cu aspecte similare s-au confruntat 
și organizațiile de partid de pe ma
rile șantiere energetice de la Rogo- 
jelu și Turceni. Fără a trece cu ve
derea neajunsurile existente în uni
tățile pe care le reprezintă, vorbitorii 
au relevat cîteva forme și modalități 
concrete prin care munca politică a 
adus reale contribuții la omogeniza
rea colectivelor, la crearea unui rod
nic climat de lucru. Toți cei care des
fășoară munca de la om la om — ca
dre cu o conduită etică și profesio
nală exemplară — nu numai că an
gajează discuții cu muncitorii la 
punctele de lucru, in fața panourilor, 
graficelor și gazetelor de perete și 
satirice, ci contribuie efectiv la mun
ca politico-educativă prin explicarea 
sarcinilor ce revin tuturor formațiilor 
de muncă, a căilor prin care trebuie 
să acționeze pentru reducerea și ra
ționalizarea consumurilor.

Organizațiile de partid de pe plat
forma industrială Rovinari, pornind 
de la faptul că cei mai multi angajați 
sint navetiștii au acordat atenție în
deosebi unor forme politico-educative 
specifice. De curînd, ele au trecut la 
constituirea unor formații educative 
politico-cetățenești — colective for
mate din 4—5 comuniști — care se 
deplasează zilnic cu „trenul navetiș
tilor" (de la Tîrgu Jiu la Rovinari și 
retur sînt transportați în fiecare zi 
mii de muncitori). Trecînd din vagon 
în vagon, membrii acestor colective 
angajează discuții cu colegii lor na
vetiști, ii informează asupra proble
melor de actualitate ale vieții poli

tice interne și externe, asupra unor 
sarcini ale unităților unde lucrează. 
Paralel, formațiile artistice ale între
prinderilor se deplasează frecvent în 
localitățile unde locuiesc mulți nave
tiști, prezentînd spectacole și contri
buind la strîngerea legăturilor din
tre întreprinderi și comune.

In baza indicațiilor conducerii par
tidului, organele și organizațiile ds 
partid de pe șantierele Gorjului au 
trecut la ample acțiuni menite să 
ducă la reducerea cheltuielilor da 
producție, la scăderea ponderii clă
dirilor in costul construcțiilor indus
triale, stabilind o serie de măsuri și 
soluții mai simple, mai eficiente. Un 
bilanț, deocamdată provizoriu, al a- 
cestor acțiuni oferă posibilități pen
tru reducerea costului investițiilor la 
obiectivele în curs de execuție cu 
peste 550 milioane lei, concretizate 
în reducerea consumurilor de mate
riale de construcții. Organizațiile 
de partid, folosind întregul an
samblu al mijloacelor muncii politi
co-educative, sînt hotărite să ac
ționeze insistent pină la reducerea, 
în cadrul fiecărui șantier, cu cel 
puțin 30 la sută a consumu
lui de materiale. Analizind aces
te sarcini, ca și exemplul ofe
rit de șantierele fruntașe, schim
bul de experiență a pus în a- 
tțsnția participanților direcțiile și căi Is 
concrete prin care munca politică 
este chemată să participe la creșterea 
eficienței activității de investiții.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Sein teii*
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CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Combinatul siderurgic

Hunedoara
(Urmare din pag. I)

Au fost îmbunătățiți indicatorii care exprimă eficiența activității 
economice, prin depășirea sarcinilor de creștere a productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor de producție planificate cu 38 mi
lioane lei ; s-au obținut beneficii suplimentare în valoare de peste 
100 milioane lei.

Urmare a grijii permanente a conducerii partidului și statului, 
au fost îmbunătățite condițiile de muncă și de viață, a crescut ni
velul de trai material și spiritual al tuturor lucrătorilor noștri.

Conștienți de importanța majoră a obiectivelor de dezvoltare în 
ritm susținut a industriei metalurgice, dînd glas dorinței unanime 
și hotărîrii comuniștilor, tuturor muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din Combinatul siderurgic Hunedoara de a face totul pentru 
a înfăptui cu deplină răspundere prevederile planului, sarcinile și 
indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1976 și Consfătuirea de lucru din 27—28 de
cembrie 1976, adresăm chemarea la întrecere socialistă către toate 
colectivele de muncă din ramura noastră, cu următoarele angaja
mente :

1. Realizarea peste prevederile, planului pe 1977 a 10 000 tone 
Cocs, 30 000 tone fontă, 30 000 tone oțel, 60 000 tone produse laminate.

— Depășirea producției globale cu 200 milioane lei.
— Depășirea planului de export cu 10 milioane lei valută.
In vederea atingerii acestor obiective vom întări preocuparea 

pentru folosirea mai deplină a capacităților de producție, prin eli
minarea unor locuri înguste, exploatarea rațională a capacităților 
și utilajelor, organizarea mai bună a activității de întreținere și 
reparații, folosind in acest scop tehnologii îmbunătățite, astfel incit 
timpii de funcționare să crească, față de realizările din 1976, cu 0.5 
la sută la furnale și oțelării și cu 0,6 la sută la laminoare.

Pentru _ satisfacerea cu promptitudine a cerințelor de metal ale 
beneficiarilor, vom îmbunătăți activitatea de contractare, progra
mare și livrare a produselor, asigurînd onorarea contractelor cu o 
devansare de cel puțin o zi față de termenele stabilite. Vom intro
duce programarea operativă și urmărirea producției cu ajutorul 
sistemelor de prelucrare automată a datelor la secțiile laminor 
650 mm, laminor profile mijlocii și laminor 800 mm.

2. Depășirea sarcinii planificate de creștere a productivității 
muncii cu 14 000 lei pe lucrător, pe seama organizării mai bune a 
producției și a muncii. întăririi ordinii și disciplinei, precum și fo
losirii depline a timpului de lucru al muncitorilor, mecanizării unor 
operații de manipulare și transport a materialelor, semifabricatelor 
și produselor, raționalizării unor actjntăți auxiliare.

3. Reducerea cheltuielilor materiale de producție cu 10 milioane 
lei, prin valorificarea superioară a materiilor prime și diminuarea 
consumurilor normate, economisindu-se 500 tone metal în șarjă, 500 
tone cocs, 1 000 tone cărămizi refractare și 3 milioane kWh energie 
electrică.

4. Valorificînd capacitatea creatoare a cadrelor de specialiști și 
a muncitorilor cu înaltă experiență, utilizînd deplin baza tehnică 
de care dispunem, vom lua măsuri de legare mai strînsă a cerce
tării de cerințele producției, de introducerea operativă a rezultatelor 
acesteia în fabricație, de perfecționare a procedeelor tehnologice, de 
introducere a unor tehnologii noi.

Avînd ca obiectiv principal ducerea la îndeplinire a sarcinii tra
sate de conducerea partidului privind creșterea coeficientului de 
scoatere a metalului și reducerea consumurilor specifice, în vederea 
sporirii eficienței economice, ne propunem ca, pînă la sfîrșitul anu
lui 1977, procentul de scoatere a metalului să crească cu 5 la sută 
față de realizările anului 1976, prin următoarele acțiuni :

— definitivarea tehnologiei și trecerea pe scară industrială la 
turnarea oțelului in lingotiere invpfs conice cu plăci termoizolante ;

— extinderea tehnologiei de turnare a oțelurilor cu prafuri exo- 
terme și a tehnologiei de elaborare a oțelurilor cu tratare în vid ;

— definitivarea procedeului de finisare a laminatelor prin uti
lizarea plasmei ;

— însușirea și aplicarea tehnologiei de turnare sub presiune a 
unor oțeluri ;

— asimilarea peste sarcinile de plan a 6 mărci noi de oțel și 2 
tipodimensiuni de laminate ;

— definitivarea tehnologiilor și realizare^ a două noi produse în 
instalații de concepție proprie ;

— definitivarea și aplicarea procedeului de omogenizare a mine
reurilor mărunte în fabricarea aglomeratului ;

— aplicarea tehnologiei de utilizare a oxigenului în procesul de 
elaborare a fontei ;

— asimilarea și definitivarea utilizării păcurii, ca agent combus
tibil, în procesul de elaborare a fontei la furnale.

5. Realizarea suplimentară prin autodotare a unor mașini și in
stalații în valoare de 14 milioane lei și asimilarea fabricației unor 
piese de schimb pentru utilaje din import în valoare de 5 mi
lioane lei.

6. Reducerea importurilor cu 10 milioane lei valută, prin valori
ficarea unor resurse interne de materii prime și materiale.

7. Consiliul oamenilor muncii. împreună cu comitetul sindicatu
lui și comitetul U.T.C., sub conducerea organizației de partid, vor 
lua măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale 
lucrătorilor, asigurînd :

— cunoașterea și respectarea riguroasă a normelor de tehnica 
securității și igienă a muncii, creșterea gradului de siguranță a 
muncii in procesele de producție ;

— realizarea unor sisteme de ventilație pentru îmbunătățirea mi
croclimatului la locurile de muncă ;

— îmbunătățirea iluminatului natural în noile hale de producție 
și asigurarea unui iluminat artificial corespunzător cerințelor de 
lucru ;

— realizarea și repartizarea a circa 230 apartamente noi lucrăto
rilor combinatului.

8. în anul 1977 se vor pregăti prin forme de calificare, special 
organizate, 375 muncitori și vor fi perfecționați profesional 2 090 
angajați.

9- Pentru înfrumusețarea combinatului, amenajarea spatiilor 
verzi și a locurilor de agrement se vor efectua 180 000 ore de muncă 
patriotică.

★

Prin munca politico-educativă și organizatorică vom imprima în
tregului colectiv o și mai mare responsabilitate socială pentru a 
aduce o contribuție activă la rezolvarea tuturor problemelor combi
natului și ale municipiului nostru.

Sintem convinși că toate colectivele de muncă din industria me
talurgică vor primi cu insuflețire chemarea la întrecere și vor răs
punde prin fapte la realizarea mărețului program de dezvoltare a 
economiei naționale, de creștere
Secretarul comitetului de partid,
Ing. Ionel C1NDEA

Președintele comitetului 
sindicatului,
Gheorghe DÎRLE

bunăstării întregului popor.
Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
Inq. Sabin FAUR
Secretarul comitetului U.T.C.,
Livlu IACOBONI

întreprinderea minieră Metru
(Urmare din pag. I)
deosebite pe care o poartă conducerea de partid și de stat minerilor.

Ca urmare a eforturilor și inițiativelor colectivelor de rhuncitori. 
ingineri și tehnicieni, sub conducerea organizațiilor de partid. între
prinderea minieră Motru a obținut rezultate deosebite în creșterea 
vitezelor la executarea lucrărilor miniere : 242 ml/lună la avansa
rea în abatajele frontale și 1 100 ml/lună la lucrările de înaintare, 
avînd astfeî acumulată o bogată experiență în exploatarea lignitu
lui. •

Răspunzind sarcinilor trasate de conducerea de partid și de stat 
privind dezvoltarea bazei energetice a țării, colectivul nostru de 
muncă, în frunte cu comuniștii, adresează tuturor unităților din in
dustria minieră chemarea la întrecere socialistă pentru îndeplinirea 
și depășirea planului pe, anul 1977, angajîndu-se să realizeze urmă
toarele ; (

— depășirea planului la producția de lignit cu 210 mii tone, iar la 
producția globală cu 25 milioane lei ;

— pentru, crearea liniei de abataj aferentă producției suplimen
tare, se vor realiza cu 20 zile mai devreme lucrările miniere de in
vestiții și se vor executa peste plan 2 100 ml lucrări de pregătire ;

— depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 4 la 
sută ;

— obținerea unor economii față de consumurile normate de 1 000 
mc material lemnos, 150 mii kWh energie electrică, 120 tone metal, 
50 tone combustibil convențional :

— realizarea de economii la prețul de cost și obținerea de bene
ficii peste plan în sumă de 2 milioane lei.

Pentru transpunerea in viață a angajamentelor asumate, vom 
acorda o atenție deosebită perfecționării metodelor de muncă și 
tehnologiilor de extracție, îmbunătățirii organizării producției și 
muncii, ridicării gradului de pregătire profesională a întregului per
sonal, precum și fructificării tuturor inițiativelor valoroase lansate 
de colectivele de muncă. Prin aceste căi ne propunem să obținem :

— creșterea vitezelor medii de avansare, față de cele programate, 
cu 3 ml/lună la abataje și cu 10 ml/lună la lucrările de pregătire ;

— creșterea gradului de folosire a utilajelor tehnologice miniere 
cu 1,8 la sută ;

— reducerea conținutului de cenușă cu 0,5 Ia sută ;
— calificarea suplimentară a 120 mineri și 150 electro-lăcătuși ;
— încadrarea în locurile de muncă direct productive a 120 oameni 

din personalul auxiliar ;
— extinderea acordului global cu incă 15 la sută la abatajele 

frontale și lucrările de înaintare.
Antrenînd întregul colectiv de muncitori, ingineri și 'tehnicieni 

vom soluționa o serie de probleme tehnice, printre care : extinde
rea susținerii mecanizate a intersecțiilor și a transportorului glisant 
pe oolector la încă 5 abataje frontale, introducerea în producție a 
dispozitivului hidraulic de sprijinire a frontului în abatajele fron
tale, care va conduce și la creșterea .gradului de securitate a muncii.

Pentru mecanizarea complexă a extragerii lignitului din felia II 
Se. vor. intrpducp,, jfl,anul 1977.„up_,i).ujjiăr_d^,.g complexe mecanizate, 
care se pretează la aceste condiții, .de zăcâminf.

In cadrul F.eiUi valului național „Cintarea României" vom desfă
șura o amplă activitate politico-ideolqgică -și cultural-educativă in 
rîndul întregului colectiv, avînd ca obiectiv ridicarea conștiinței oa
menilor muncii, in vederea utilizării eficiente a capacităților 
de producție, întăririi ordinii și disciplinei, îmbunătățirii activității 
de întreținere și reparații a utilajelor și instalațiilor, precum și spo
rirea răspunderii fiecărui om al muncii in îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin. Vom asigura creșterea gradului de utilizare a fondului 
de timp maxim disponibil cu 1.2 la sută față de realizările anului 
precedent.

Folosind mai judicios fondurile alocate, vom acorda o atenție 
deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale mine
rilor, aplicind următoarele măsuri:

— creșterea gradului de siguranță și securitate a muncii, prin 
întreținerea optimă a căilor de acces, îmbunătățirea calității uti
lajelor din subteran;

—' îmbunătățirea condițiilor de locuit, prin darea în folosința 
minerilor a 240 apartamente și asigurarea a 380 locuri in căminele 
pentru nefamiliști;

— îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității cultural- 
educative în rîndul minerilor, prin noi amenajări și dotări la Clubul 
muncitoresc Motru.

Pentru realizarea unor lucrări în interesul producției și înfru
musețarea incintelor la gurile de mină se vor efectua un număr 
de 60 000 ore muncă patriotică; pe această cale se vor amenaja 3 km 
drumuri interioare, o suprafață, de 25 000 mp pentru depozitarea ma
terialelor, precum și colectarea suplimentară a unei cantități de 400 
tone jde fier vechi.

Avem convingerea că toate colectivele din industria minieră vor 
primi cu însuflețire chemarea la întrecere și vor răspunde la aceasta

prin fapte demne de frumoasele 
nerilor din țara noastră.
Secretarul comitetului de partid,
Grlgore COJOCARU ,

Președintele comitetului 
sindicatului,
Nicolae FLOREA

tradiții de luptă și muncă ale mi-

Președintele consiliului 
oamenilor muncii.
Ing? Cornel BATACUI
Secretarul comitetului U.T.C .
Gheorghe EPURE

Cooperatorii din Salonta - 
judelui Bihor

către toate cooperativele agricole 
de producție, către întreaga 

țărănime cooperatistă
însuflețiți de mărețele obiective stabilite agriculturii de Con

gresul al XI-lea al partidului, de aprecierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei", la Sla
tina : „Stă în puterea tuturor ca, pe baza generalizării rezultatelor 
bune pe care le avem în toate zonele și în toate județele, să facem 
ca si în agricultură acest cincinal să devină cincinalul noii revoluții 
agricole, al revoluției în producția agricolă", cooperatorii din 

'Salonta au analizat cu răspundere, posibilitățile dezvoltării mai 
accentuate a, producției.

Folosind cu pricepere și simț gospodăresc ajutorul primit din 
partea statului prin mașini agricole, îngrășăminte chimice, semințe 
și animale de înaltă productivitate, precum și pămîntul, avuția 
noastră cea mai de preț, întreaga bază materială de care dispunem, 
vă adresăm, tovarăși cooperatori agricoli din întreaga țară, che
marea la întrecere socialistă pentru depășirea indicatorilor de plan 
pe 1977. angajindu-ne să realizăm următoarele obiective :

I. Prin lucrări de amenajări locale pentru îmbunătățiri funciare 
vom aduce la potențialul real de producție o suprafață de 1 000 ha 
teren agricol. în acest scop vom executa canale de desecare in 
lungime de 144 km, cu un volum de săpături de 715 mii mc. De 
asemenea, vom amenaja pentru irigații 500 ha, ajungind în acest 
an la 2 000 ha ;

II. In sectorul vegetal, prin aplicarea tehnologiilor moderne, 
vom obține :

— la cultura griului, pe întreaga suprafață planificată, o pro
ducție de 5 500 kg la ha, depășind cu 700 kg la ha prevederile 
planului ;

— la porumb, pe o suprafață de 200 ha irigate, vom realiza o 
producție medie de 20 000 kg porumb știuleți, iar pe toată supra
fața planificată de 1 700 ha, vom obține 7 000 kg porumb boabe la 
hectar, cu 1 600 kg peste plan ;

— la legume vom obține, pe suprafața planificată, o producție 
medie de 48 000 kg la ha. cu 3 000 kg peste plan ;

— Ia cultura sfeclei de zahăr, pe suprafața planificată de 200 ha 
irigate, vom realiza o producție de 75 000 kg la ha, cu 10 000 kg la 
ha peste plan ;

— la lucerna pentru fin, pe o suprafață de 1 200 ha, din care 
600 ha irigate, vom realiza 8 000 kg fin la ha, cu 3 000 kg la ha peste 
plan ;

— la cartofi timpurii, pe suprafața de 350 ha. vom realiza o 
producție de 20 000 kg la ha, cu o depășire de 7 000 kg la ha față 
de plan.

III. In sectorul zootehnic vom realiza următoarele efective de 
animale :

— 3 800 taurine, cu 400 peste plan, din care 1 450 vaci și juninci, 
cu 100 mai mult față de prevederi ;

— 25 000 ovine, cu 1 000 peste plan ;
— 150 000 găini ouătoare, cu o depășire de 15 000 față de plan.
— Vom îngrășa, în sistem industrial, 38 000 tineret ovin pentru 

export, cu 3 000 ptste plan.
Vom realiza următoarele producții animaliere :
— la întregul efectiv de 900 de vaci vom realiza o producție 

medie de 4 200 litri lapte, cu o depășire a planului de 200 litri ;
— la efectivul de 18 000 ovine tunse vom obține o producție 

medie de 8,2 kg lină fină, cu 0.8 kg pește plan ;
— producția medie de ouă va fi de 265 bucăți pe găină, cu 30 

bucăți peste plan.
în anul 1977, ponderea producției animaliere in producția globală 

a cooperativei va ajunge la 58 la sută, iar în veniturile bănești la 
62 la sută, față de 54 la sută, respectiv 58 la sută in 1976.

IV. Din sectorul activităților industriale vom realiza o producție 
in valoare totală de 17 milioane lei. cu 5 milioane peste plan.

V. în anul 1977 ne angajăm să vindem statului următoarele 
cantități de produse :

Total Peste! plan
— griu și orz 1 000 tone 200 tone
— porumb 7 000 tone 1 500 tone
— legume și cartofi

, timpurii 7 500 tone 800 tone
— sfeclă de zahăr 14 000 tone 3 000 tone
— lapte de vacă 25 000 hl- 2 000 hl
— carne total 1 700 tone 400 tone
— lină fină 140 tone 7 tone
— ouă de găină 25 milioane bucăți 5 milioane bucăți

VI. Pentru dezvoltarea proprietății obștești vom repartiza 13,5 
milioane lei, reprezentind 26 la sută din producția netă.

— cooperatorii care participă 300 zile la muncă, realizind zilnic 
normele, vor obține un venit anual de 28 mii lei in zootehnie, 21 
mii lei in sectorul vegetal și 23 mii lei la activități industriale, re
prezentind o creștere de 11 la sută față de 1976 ;

— se va asigura trimiterea la tratament in stațiunile balneo
climaterice a 60 cooperatori, cu 10 mai mulți față de 1976.

Adunarea generală a cooperatorilor din Salonta, 
județul Bihor

Institutul de cercetări
si proiectări tehnologice 

pentru industria construcțiilor 
de mașini

către toate institutele de cercetări
și de inginerie tehnologică

Colectivul de ingineri, muncitori și tehnicieni din Institutul de 
cercetări și proiectări tehnologice pentru industria construcțiilor 
de: mașini — I.C.P.T.C.M. — în frunte cu comuniștii, este ferm 
unit în hotărîrea de a îndeplini înainte de termen și de a depăși 
sarcinile celui de-al doilea an al cincinalului afirmării revoluției 
tehnico-științifice în patria noastră, de a răspunde integral, cu toată 
capacitatea de muncă, sarcinilor și indicațiilor primite din partea 
secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea cu cadrele din cercetare și inginerie 
tehnologică și la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976. 
Animat de dorința de. a contribui nemijlocit la înnoirea și dezvol
tarea tehnologiilor și produselor, la reducerea consumurilor spe
cifice de .materii prime, materiale, energie și combustibili, la creș
terea productivității muncii și diminuarea cheltuielilor materiale de 
producție,, la reducerea importurilor de inteligență și produse, la 
creșterea calității și competitivității produselor economiei noastre 
naționale și la sporirea avuției naționale, cheamă la întrecere pe 
anul 1977 toate unitățile de cercetare științifică și inginerie tehno
logică, pentru realizarea acestor obiective, pentru creșterea eficien
tei și- aportului activității noastre la dezvoltarea în ritmuri înalte 
a economiei naționale, pe baza celor mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Vom stimula creativitatea colectivului nostru pentru a promova 
în industria românească rezultatele cercetării și ingineriei tehnolo
gice proprii, orientate spre introducerea în producție a tehnologiilor 
și produselor de cea mai mare eficiență economică.

Vom acționa consecvent pentru reducerea duratei ciclului de 
cercetare-proiectare-execuție-punere în funcțiune a produselor, 
tehnologiilor și utilajelor tehnologice, asigurînd asistență tehnică 
întreprinderilor, pe întreg parcursul lucrărilor, pină la atingerea 
parametrilor proiectați.

Pentru înfăptuirea obiectivelor de mai sus, colectivul institutu
lui nostru se angajează să realizeze în cursul anului 1977 urmă
toarele :

1. Promovarea tehnologiilor moderne, de mare eficiență econo
mică, în industrie, realizind peste plan :

— mecanizarea operațiilor de monta}, introducerea sistemelor 
de fabricație, a tehnologiilor neconvenționale și organizarea linii
lor de fabricație la un număr de 10 întreprinderi ;

— încheierea a 40 obiective de cercetare și de inginerie tehno
logică, care vizează modernizarea fabricației într-un număr de 20 
întreprinderi.

Se va realiza, astfel, o creștere a productivității muncii cu 20 
la sută.

2. Modernizarea și diversificarea producției de aparatură hidro- 
pneumatică, mecanisme și organe de mașini, precum și utilaje 
tehnologice speciale în industrie, asigurînd asimilarea acestora in 
fabricație de serie prin :

— tipizarea și unificarea unui număr de 15 familii de utilaje 
tehnologice speciale, organe de mașini de uz general și aparatură 
hidro-pneumatică ;

— elaborarea proiectelor pentru 10 noi modele experimentale 
și prototipuri de aparate hidro-pneumatice și mecanisme de acțio
nare, în vederea asimilării lor în întreprinderile de specialitate ;

— participarea la realizarea modelelor experimentale și a pro
totipurilor pentru un număr de 36 produse noi și modernizate, con
tribuind la pregătirea' fabricației noilor produse, inclusiv încercarea 
acestora pe standurile de probă.

3. Reducerea, pe baza cercetărilor încheiate și aplicate in 1977, 
a consumurilor de manoperă, materiale, materii prime, combustibili 
și energie, prin introducerea in întreprinderi a unor tehnologii 
moderne și participarea la asimilarea in fabricație ș.unor produse, 
noi. care să conducă la :

— economisirea a 20 tone metale deficitare și prețioase necesare 
pentru acoperiri de stlprafață ;

— economisirea a 1 500 tone metale de largă utilitate (oțel, 
fontă, neferoase) ;

— economisirea a 50 tone vopsele și emailuri deficitare ;
— reducerea cheltuielilor de manoperă cu 150 milioane lei, prin 

introducerea în producție a unor tehnologii moderne și eficiente.
4. Finalizarea unor lucrări de cercetare și proiectare, prin da

rea în funcțiune, în industrie, în 1977, a unor utilaje și tehnologii, 
prin care se va elimina importul de materiale și utilaje in valoare 
de 30 milioane lei valută.

5. Depășirea planului de microproducție cu 2,5 milioane lei, prin 
realizarea unor materiale și produse noi necesare industriei,

6. Reducerea duratei de cercetare-proiectare-introducere în pro
ducție in anul 1977 cu un număr de 7 000 zile-om.

7. Realizarea prin autodotare a unor instalații, echipamente și 
standuri de probă necesare pentru laboratoarele institutului. în 
valoare de 5 milioane lei.

8. Realizarea unui număr de 12 obiective de cercetare-dezvoltare 
originale, care vor fi propuse pentru brevetarș.

9. Efectuarea unui număr de 22 000 ore muncă patridtică,
Hotărît să realizeze și să depășească aceste angajamente, colec

tivul nostru va munci cu perseverență pentru ca rezultatele obți
nute să sporească mereu contribuția institutului nostru, a indus
triei construcțiilor de mașini, la afirmarea deplină a revoluției 
tehnico-științifice în patria noastră.
Secretarul comitetului de partid,
Ing. Constantin VULPE
Președintele comitetului 
sindicatului,
Ing. Gheorghe PRODAN

Președintele consiliului științific,
Ing. Ion CR1ȘAN
Secretarul comitetului U.T.C., 
Ec. Constantin
MITULESCU

Adunările generale ale oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)
astfel ca sarcina de reducere cu cel 
puțin 30 la sută a volumului de con
strucții și de materiale de construc
ții prevăzută pentru programul de 
investiții în actualul cincinal să se 
realizeze în cele mai bune condiții.

în unitățile de transporturi și tele
comunicații, in cele de comerț, pres
tări de servicii și turism, in unită
țile cooperației meșteșugărești și de 
consum, adunările generale se vor 
concentra asupra Îndeplinirii obiecti
velor specifice care stau în fața co
lectivelor, desprinse din planul pe a- 
cest an, din programele elaborate de 
conducerea partidului și statului.

Din analiza unor asemenea proble
me vitale ale activității noastre pro
ductive, desfășurată in lumina sar
cinilor fundamentale stabilite de 
conducerea partidului, se vor cris
taliza și adopta de către adunările 
generale programe unitare de mă
suri, a căror înfăptuire constituie 
cauza generală a tuturor colectivelor, 
direcționează întreaga activitate a 
unităților economice pe parcursul a- 
nului 1977. Esențial este ca în dez
baterile adunărilor generale din toa
te unitățile să se manifeste exigență 
sporită față de modul în care se 
acționează pentru respectarea disci
plinei de plan și contractuale, păs
trarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc, respectarea și aplicarea hotă- 
rîrilor de partid și a legilor țării.

Tinind seama de complexitatea, 
problematicii aflate pe ordinea de zi 
a adunărilor generale, de sarcinile și 
exigentele planului economic pe anul 
1977, atit organelor colective de con
ducere din întreprinderi, cit și cen
tralelor și ministerelor de resort le 
revin îndatoriri deosebite. Prezenta 
cadrelor de conducere din ministere 
și centrale la adunările generale ale 
oamenilor muncii din întreprinderi 
trebuie să ducă la stabilirea unor 
măsuri concrete, practice, adoptate i- 
.perativ. la înlăturarea oricărui ne
ajuns care s-ar ridica în calea înde- • 
plinirii exemplare a planului pe a- 
cest an, a sarcinilor economice subli
niate de partid. Maxima receptivitate 
față de propunerile și sugestiile 
muncitorilor, tehnicienilor, ingineri

lor și economiștilor făcute in adu
nările generale constituie o altă ce
rință de prim ordin pentru repre
zentanții acestor foruri, în vederea 
fructificării înțelepciunii colective, a 
tuturor resurselor pentru mai mult, 
mai repede, mai bine și mai eficient 
pe toate planurile.

Această nouă rundă a adunărilor 
generale ale oamenilor muncii se 
constituie într-un moment de o sem
nificație deosebită și dintr-un alt 
punct de vedere. După cum se știe, 
pe baza hotărîrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., în al 
doilea trimestru din acest an ur- 
meăză să aibă loc primul Congres 
al consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderi și centrale industriale, 
eveniment de o deosebită impor
tanță în viața politică și economică 
a țării. „Acest congres — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 27—28 decembrie 1976 — va 
trebui să marcheze un moment im
portant în creșterea rolului consiliilor 
oamenilor muncii în conducerea acti
vității economice în toate unitățile, 
precum și in dezvoltarea democrației 
socialiste, în participarea oamenilor 
muncii, a clasei muncitoare la con
ducerea întregii societăți, în afirma
rea și mai puternică a rolului ei con
ducător în societate".

Ca atare, actualele adunări gene
rale vor trebui să dezbată intr-un 
spirit de înaltă exigență activitatea 
desfășurată de consiliile oamenilor 
muncii pentru exercitarea atribuții
lor conferite de lege în vederea mo
bilizării colectivelor de muncă la în
făptuirea hotărîrilor de partid și de 
stat, pentru organizarea pe temeiuri 
științifice a producției, creșterea spi
ritului de exigentă și responsabilitate 
în rîndul angajaților. pentru asigu
rarea tuturor condițiilor necesare 
realizării planului și angajamentelor 
pe acest an. pentru atragerea largă 
a oamenilor muncii — în dubla lor 
calitate, de proprietari și producători 
— la organizarea și conducerea în
tregii activități a unităților econo
mice. Acordind mandat de partici
pare la lucrările primului Congres 
al consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderi și centrale industriale, 

adunările generale vor asigura ca 
reprezentanții lor să aducă o contri
buție efectivă la dezbaterea proble
melor care vor face obiectul acestui 
înalt forum, la generalizarea expe
rienței înaintate acumulate de or
ganele colective de conducere în 
exercitarea atribuțiilor conferite de 
lege,, la adoptarea măsurilof vizînd 
creșterea rolului lor in conducerea 
unităților economice, corespunzător 
exigențelor sporite puse de Congre
sul al XI-lea al partidului.

Organele și organizațiile de partid, 
de sindicat și tineret au datoria de 
a face totul pentru a asigura succe
sul deplin al adunărilor generale, 
pentru ca acestea să exprime grăitor 
profundul democratism al vieții 
noastre economice, pornind de la 
premisa reală că forța colectivă a 
oamenilor muncii, mobilizarea pu
ternică a energiei și capacității lor 
creatoare constituie un factor esen
țial pentru mersul înainte al țării 
noastre pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

La zi in AGRICULTURĂ
SUPRAFEȚE C1T MAI MARI FERTILIZATE

CU ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE

Noi tipuri 
de mobila

La Fabrica de mobilă din 
Curtea de Argeș, ne spune ing. 
Radu Popescu, directorul unită
ții, au început să se producă in 
noul an trei noi tipuri de gar
nituri de mobilă. Este un re
zultat notabil, dacă ținem seama 
ca la începutul anului 1976 in 
nomenclatorul fabricii exista un 
singur tip de garnitură de mo
bilă. Noile produse intrunesc 
caracteristici din cele mai do
rite de beneficiari. Garniturile 
„Posada" și „Nehoiul". cana
peaua „Diham" s-au impus a- 
tenției cumpărătorilor datorită 
rezistenței, aspectului și funcțio
nalității lor. De notat că tinărul 
colectiv al fabricii realizează o 
garnitură de mobilă la 32 de 
minute. (Gheorghe Cîrstea).

In imagine: un aspect de 
muncă din fabrică. Foto E. 
Dichiseanu.

în aceste zile de iarnă, oamenii muncii din agricultură continuă să 
execute numeroase lucrări agricole specifice sezonului. între aces
tea, fertilizarea ogoarelor ocupă un loc important. In numeroase uni
tăți agricole au fost constituite formații din mecanizatori și cooperatori 
care au la dispoziție utilaje de mare randament pentru transportul și 
administrarea îngrășămintelor naturale. Din datele centralizate la 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că cele mai 
mari suprafețe au fost fertilizate în cooperativele agricole din ju
dețele Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Constanța și altele. In 
toate unitățile agricole care cresc animale există cantități mari de 
îngrășăminte naturale. Pentru a se. pune temelii solide recoltelor spo
rite din 1977 este necesar ca. în toate unitățile agricole, cu sprijinul 
organizațiilor de partid, să se organizeze ample acțiuni în vederea 
transportării la cîmp a tuturor cantităților de îngrășăminte aflate atit 
pe lîngă fermele zootehnice, cit și în gospodăriile populației.

In legătură cu desfășurarea acestor lucrări, corespondenții noștri 
din județele Suceava și Vaslui relatează :

In unitățile agricole din județul 
Suceava, transportul și administrarea 
îngrășămintelor organice constituie o 
lucrare la ordinea zilei. Potrivit pla
nurilor de fertilizare, gunoiul de 
grajd se aplică cu prioritate pe su
prafețele care urmează să se cultive 
cartofi, legume, furaje, precum și in 
livezi.

Cu sprijinul stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii, in numeroase 
cooperative agricole au fost organi
zate echipe specializate de mecaniza
tori care dispun de cite două grei- 
fere, pentru încărcarea gunoiului in 
mijloace de transport și cite 5 mașini 
de imprăștiat. Conlucrind strîns cu 
echipele de cooperatori, formațiile 
respective au transportat și imprăș
tiat mari Cantități de gunoi. Bune re
zultate au cooperativele agricole din 
cadrul Consiliului Intercooperatist 
Zvoriștea. care au transportat pe 
cimp o cantitate de gunoi mai mare 
decit cea prevăzută, iar acțiunea de 
fertilizare continuă. Tovarășul Con
stantin Motrescu, inginerul șef al a- 
cestui consiliu, ne-a spus că echipa 

de mecanizatori care lucrează pe o- 
goarele din Hințești se va deplasa la 
Șerbănești, unde există încă mari 
stocuri de gunoi. In cooperativele a- 
gricole din Zamostea și Zvoriștea, la 
efectuarea acestei lucrări sint folo
site toate atelajele.

Se poate spune, așadar, că în multe 
cooperative agricole din județul Su
ceava au fost obținute rezultate bune 
în acțiunea de fertilizare. Totuși, in 
unele unități această lucrare se ne
glijează. Este vorba de cooperativele 
agricole din consiliile intercoopera- 
tiste Gălănești. Rădăuți și Bosanci, 
in care au fost transportate numai 
20 la sută din Cantitățile de gunoi 
de grajd prevăzute. De altfel, din 
situația operativă aflată la direcția a- 
gricolă rezultă că a fost transportată 
în cîmp o cantitate de 174 000 tone 
îngrășăminte organice, ceea ce în
seamnă 41 la sută din prevederi. 
(Gh. Parascan).

Și in județul Vaslui, in acest miez 
de iarnă, lucrătorii ogoarelor au 
multe de făcut. însă cele mai multe 
forțe sint concentrate la fertilizarea 

ogoarelor. Fruntașii recoltelor boga
te. cunoscind valoarea fertilizării te
renurilor cu gunoi de grajd, au orga
nizat temeinic această lucrare. Un 
bun exemplu îl dau țăranii coopera
tori din Costești. care, pină la această 
dată, au transportat pe cimp peste 
2 500 tone gunoi de grajd. Sint ferti
lizate cu prioritate terenurile care 
vor fi cultivate cu porumb, sfeclă de 
zahăr, legume, lucernă, precum și li
vezile. „Pină la 1 martie vom tran«- 
porta în cimp întreaga cantitate de 
8 000 tone gunoi de grajd — ne spu
nea inginerul șef al unității, tova
rășul Ion Topală. în plus, pentru 
fertilizarea a 100 hectare vom procu
ra circa 10 000 tone îngrășăminte na
turale de la complexul de creștere 
și îngrășare a tineretului taurin aflat 
în comună".

Trebuie arătat că în alte unități a- 
gricole cadrele de conducere și spe
cialiștii amină de la o zi la alta 
transportul îngrășămintelor. Iată ce 
arăta la data de 15 ianuarie situația 
înregistrată la direcția agricolă la ru
brica „transport gunoi", referitoare la 
celelalte cooperative agricole din a- 
celași consiliu intercooperatist cu u- 
nitatea din Costești : C.A.P. Bogda
na — plan 1 000 tone, dar nu a rea
lizat nimic ; Deleni — plan 3 600 tone 
și a realizat 700 tone ; Lipovăț — 
plap 3 000 tone și a realizat 100 tone. 
La C.A.P. Tirzii s-au transportat în 
cimp 1 000 tone gunoi de grajd. în 
timp ce un'♦'■tea vecină Albești — 
numai 70 tons, iar C.A.P. Crețești — 
40 tone din 1 500 tone planificate.

Se impun măsuri energice din par
tea comitetelor comunale de partid 
și conducerile cooperativelor agricole 
pentru a se intensifica lucrările de 
fertilizare cu îngrășăminte naturale. 
(Crăciun Lăluci).
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI" în județele țării

AMPLE MANIFESTĂRI CONSACRATE 
MARILOR ANIVERSĂRI ALE ANULUI

© S-au creat numeroase formații și instituții artistice noi & Efervescența 
creației © Participare largă a artiștilor amatori și profesioniști

ARAD. împlinirea a 100 de ani 
de la cucerirea Independenței de stat 
a țării, manifestare de deosebită în
semnătate înscrisă în vastul program 
al Festivalului național „Cintarea 
României", este marcată, în județul 
Arad, prin numeroase și interesante 
acțiuni. în primul rind, retine aten
ția suita de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică expuse în 
sala „Alfa" a galeriilor de artă ale 
Fondului plastic din Arad, lucrări cum 
sînt cele semnate de Pavel Alasu 
(..Triumful tricolor"). Nicolae Bicfal- 
vi („Eroii"). Ștefan Guleș („Atacul 
redutei"), Mircea Senic („Dorobanți
— avanposturi“), Ioan Cott (trei lu
crări din ciclul eroi ai neamului), 
Popa-Strașnei Aculina (File de is
torie), Cristian Rădulescu („Plecat-au 
nouă din Vaslui"), Emil Vitroel 
(..Zorile 1877").

De o largă audiență la public s-au 
bucurat apoi manifestările ce au 
avut loc în cursul săptămînii trecute 
în mai multe unităti din rețeaua 
U.J.C.M. Arad, expoziția de carte 
istorică și social-politică „1877 și 1907
— două momente de o deosebită im
portanță în istoria poporului român", 
simpozionul cu tema „Războiul de 
independentă oglindit în operele scri
itorilor noștri". (C. Simion).

BRAȘOV. Festivalul național
„Cintarea României" constituie pen
tru viața spirituală din județ un sti
mulent puternic pentru a ridica la

OSTĂȘII: 7000 de spectacole, 

un milion și jumătate de spectatori
Mișcarea artistică de 

amatori din armată, 
sub influența mobili
zatoare a marii între
ceri naționale declan
șate de Festivalul 
„Cintarea României", 
cunoaște o continuă 
creștere numerică și 
calitativă. Multi ti
neri care își fac da
toria sub drapel, ca
dre militare și familii 
ale acestora lărgesc 
rinduriie formațiilor, 
cenaclurilor. cercuri
lor și echipelor anga
jate în etapa de masă 
a festivalului. Dacă la 
jumătatea lunii sep
tembrie a anului tte“ 
cut existau în arma
tă aproximativ 2300 
formații de teatru.» de 
muzică revoluționară " 
și patriotică. muzică 
populară, ușoară. de 
cameră și fanfară, de 
dansuri populare și 
cu tematică. brigăzi 
artistice, astăzi numă
rul acestora se ridică 

la peste 3 500. Ele au 
susținut în ultimele 4 
săptămîni 7 000 de 
spectacole în fata a 
aproape un milion și 
jumătate de specta
tori militari. munci
tori, țărani coopera
tori. elevi și studenți. 
S-a dublat numărul 
creatorilor înscriși la 
concurs, al expozițiilor 
organizate cu lucrări 
de artă plastică și 
populară, s-a triplat 
cifra amatorilor pic
tori, sculptori, grafi
cieni.

întrecerile din a- 
ceastă perioadă au și 
îhdfeput să pnrfă 'rifl 
evidență o serie de 
elemente talentate, atît 
in domeniul , efaației. 
cît și al interpretării. 
De exemplu, in școlile 
și liceele militare s-au 
editat sau se află în 
curs de apariție nume
re ale revistelor șco
lare care conțin schi
te. povestiri. poezii.

t V

20,10 Ora tineretului.

un nivel superior creația literară, 
activitățile politice, culturale și ar
tistice. Aceste afirmații reies și din 
următoarele cîteva cifre : dacă in 
urmă cu un an în județ activau 76 
formații de teatru, astăzi activează 
236 ; numărul brigăzilor artistice a 
crescut și el de la 282 Ia 377. în a- 
celași interval, numărul formațiilor 
de montaje literar-muzicale și de re
citatori a crescut cu peste 100. La 
concursul inițiat în cadrul festivalu
lui participă aproape 70 poeți, pro
zatori și dramaturgi, multi afirmîn- 
du-se cu această ocazie. Recent au 
ieșit de sub tipar două culegeri de 
materiale intitulate „Vitează Româ
nie". destinate formațiilor artistice de 
amatori participante la festival. La 
acestea se adaugă numeroasele re
citaluri ale cenaclurilor literare orga
nizate la Brașov. Zărnești, Rîșnov, 
Săcele. în cadrul cărora tineri poeți 
și prozatori au recitat și citit din o- 
perele lor. (Nicolae Mocanu).

CLUJ. în județul Cluj, afișul 
cultural-artistic al municipiilor Cluj- 
Napoca, Turda, Dej, al orașelor 
Gherla. Huedin și Cîmpia Turzii este 
dominat de marile evenimente care 
se aniversează în acest an : 100 de 
ani de la cucerirea Independenței 
de stat a României, răscoala țărani
lor de la 1907. Prin conținutul 
lor educativ, manifestările se anco
rează puternic și în actualitatea noas
tră socialistă. Acest lucru rezultă și 

reportaje apreciate ca 
fiind valoroase. cu 
șanse de a concura cu 
succes la concursul or
ganizat pe aceste ge
nuri. Alte poezii — 
creație inedită a unor 
tineri militari necu- 
noscuți ca poeți pînă 
acum — au văzut lu
mina tiparului în u- 
nele ziare județene. în 
publicațiile literare 
care apar la Cluj-Na- 
poca. Oradea si Bacău. 
Inspectoratul muzicilor 
militare — care se o- 
cupă de îndrumarea de 
specialitate a tuturor 
fanfarelor din armată 
— a avizat favorabil 
cîteva cîntece de fan
fară. creație a unor 
subofițeri', aparținind 
trupelor de grăniceri, 
care sînt interpretate 
de militarii din garni
zoana Timișoara.

Colonel 
V. FIL1MON

17.20 Itinerare folclorice : De la Borca 
la Paltin.

17.45 Atenție la... neatenție !
18,15 Dezbateri pe teme muzicale.
18.50 Idei contemporane. Mitul lui Pro- 

meteu și tehnica modernă.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Unirea — națiunea a făcut-o. Film 

realizat de Studioul cinematogra
fic al armatei.

utilității. Ce facem pentru a fi utili 
societății și nouă înșine". Casa de 
cultură din Făgăraș a organizat o 
manifestare culturală dedicată ar
tiștilor amatori fruntași, sub gene
ricul „Lauri pentru hărnicie". La 
căminul cultural din Cața s-a pre
zentat montajul literar-muzical 
„Omagiu anului 1907". La biblioteca 
clubului „Tractorul" s-a deschis ex
poziția de carte „Creșterea rolului 
conducător al partidului in societatea 
socialistă multilateral dezvoltată". 
iar la clubul I.U.C. Făgăraș — expo
ziția „Muncim in țară nouă".
• ARGEȘ. Secția de propagandă a 
Comitetului județean de partid Ar
geș a inițiat un concurs al gazetelor 
de perete din întreprinderi, institu
ții, comune și sate. în cadrul Festi
valului „Cintarea României" cjrca 
250 de artiști amatori din localită
țile Moșoaia, Oarja, Cifringeni. Va
lea lașului. Valea Mare, Pravăț și 
Poenari s-au întrecut în faza comu
nală la cor, teatru, jocuri pdpulare. 
muzică ușoară și populară etc.
• MURES- Lingă comuna Păsăreni, 
in punctul topografic „Comori", a 
fost descoperit recent încă un topor 
de cupru care se încadrează în cul
tura prototracică Coțofeni. Piesa, 
intrată în patrimoniul muzeului ju
dețean, atestă, alături de alte probe 
arheologice, că triburile prototracice 
ale acestei culturi au preluat unele 
bunuri culturale cărora le-au diver
sificat tipologia în perioada de 
tranziție spre epoca bronzului.
• IAȘI. „Prelecțiunile Junimii" — 
acțiune pe care Muzeul de literatură 
al Moldovei din Iași o desfășoară 
permanent la casa „Vasile Pogor", 
a avut conferențiar pe prof. univ. 
dr. docent Ovidiu Papadima din 
București, care a vorbit despre „E- 
minescu și folclorul". La sfirșit. ac
torii Adina Popa și Emil Coșeriu de 
la Naționalul ieșean au susținut un 
recital din lirica eminesciană. 
Formațiile artistice ale pionierilor și 
uteciștilor din școlile județului Iași 
participă intens la manifestările dc 
masă, pe grupe de comune, ale 
Festivalului național „Cintarea 
României". Pînă acum au fost pre
zentate spectacole în 11 centre co
munale. susținute de peste 10 000 de 
„artiști școlari". Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași va în
treprinde între 25 și 30 ianuarie a.c. 
un prim turneu prin țară cu spec
tacolul „Act Venetian" de Camil 
Petrescu și „Barbă-Cot“ de I- Ilies
cu. Itinerarul : Focșani, Galati. 
Brăila. Buzău. București și Ploiești.

Corespondenții „Scînteir. 

din bogatul program de muzică și 
poezie al cenaclului tineretului comu
nist „Napoca", numeroasele conferin
țe și simpozioane marcate de progra
me artistice, cum a fost și cel de la 
clubul muncitorilor ceferiști unde ș-a 
ținut expunerea „Cucerirea indepen
dentei de stat — o strălucită victorie 
a maselor populare în lupta pentru 
libertate și neatîrnare". La clubul 
muncitorilor de la trustul de con
strucții s-a realizat o interesantă 
seară literară pe tema „1907 în lite
ratură". manifestare prilejuită și de 
deschiderea unei expoziții de carte 
care reflectă frămîntările țărănești și 
muncitorești din acea perioadă.

Sintetizînd aceste manifestări, este 
interesant de reținut cîteva date și 
fapte : au fost realizate și difuzate 
montaje literare pe teme cum ar fi : 
„E scris neatîrnare pe al României 
steag" ; „Tară de dor cu neam de 
eroi" etc., care au fost puse în scenă 
la aproape 200 de cămine culturale, 
iar formațiile de teatru din 150 că
mine au pus în scenă piese cu con
ținut legat de Independența de stat 
a României și răscoala din 1907. (A- 
lexandru Mureșan).

SUCEAVA. în această perioa
dă. în cadrul mișcării artis
tice de amatori din județul Su
ceava au loc ample acțiuni și pre
gătiri în vederea manifestărilor care 
vor încheia etapa de masă a Festiva
lului national „Cintarea României".

STUDENȚII: Program concret, 
bogat, diversificat

în tbate centrele universitare ale 
tării, incepind din luna octombrie 
1976, studenții au participat sau par
ticipă încă la faza de masă a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". Etapa următoare — pe centre 
și zone de centre universitare — se 
va desfășura în luna martie 1977 la 
București, Iași, CIuj-Napoca, Timi
șoara, Tg. Mureș, Hunedoara, Galați, 
Brașov și Craiova, iar etapa finală 
este prevăzută să se desfășoare în 
luna aprilie 1977, pe genuri artistice 
și de creație, după cum urmează : 
București, 8—10 aprilie, brigăzi artis
tice, dans tematic, estradă și muzică 
ușoară ; Cluj-Napoca, 14—17 aprilie, 
folclor și Colocviul societății studen
ților folcloriști ; Tg. Mureș, 27—29 
aprilie, teatru și montaj literar (for
mații de amatori și formații de la 
institutele de teatru) ; Timișoara, 
23—25 aprilie, formații corale și in
strumentale de amatori și ale con
servatoarelor și facultăților de mu
zică ; Craiova, 6—8 aprilie, arte plas
tice, artă fotografică și cinecluburi ; 
Iași, 18—20 aprilie, publicistică și 
Colocviul de literatură.

Manifestările sînt astfel concepute 
și organizate incit să aducă con
tribuții cît mai prețioase la educa
rea tineretului universitar în spiritul 
muncii, al creației, al devotamentu-

21,00 Telerecital : Ion Marinescu des
pre... Ion Marinescu.

22.00 Revista literar-artistică TV.
22,30 O mie de lumini. Secvențe din e- 

misiunea „Miile luci" primită da 
Ia Televiziunea italiană.

22.55 Telejurnal.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunli. Dirijor : Mario 
di Bonaventura (S.U.Â.). Solistă : 
Angela Gavrilă-Dieterle.

Dată fiind deosebita, singulara ca
pacitate a artei cinematografice de 
a pătrunde, aproape simultan. într-o 
multitudine de „lumi", de straturi și 
de zone ale vieții sociale, adică 
aceea de a cuprinde, in actul reflec
tării sau al exprimării, o suprafață 
cit mai întinsă din realitate, devine 
firească, dacă nu chiar pasionantă 
— pentru cineaști, pentru critici, dar 
și pentru marele public — încerca
rea de a stabili un raport nemijlocit 
intre filmele noastre și vastul, com
plexul univers al muncii productive. 
De ce ? Pentru că tocmai acest uni
vers al producției și al muncii, cu 
structurile, sistemele și modurile sale 
specifice, cu transformările sale în
noitoare profunde și luminoasele-i 
tradiții, definește 
cadrul în care se 
manifestă în pri
mă și ultimă in
stanță viata spi
rituală a muncito
rului din toate ra
murile de activi
tate, practic: înal
tă sa morală, spi
ritul său revolu
ționar, rolul său 
în viata între
gii societăți.

Socialismul asigură clasei muncitoa
re, întregii populații active numeroa
se posibilități de a-și afirma și de 
a-și imbogăti viața spirituală, in
cepind cu locul de muncă. Acest 
aspect semnificativ pentru societatea 
noastră, arta filmului n-a întîr- 
ziat să-1 sesizeze : ce-i drept, nu 
printr-un film de lung metraj, ci prin 
documentarul O echipă de tineri... 
și ceilalți, de fapt un reportaj ded-- 
cat alternării orelor de muncă și 
orelor de odihnă ale unui grup de 
tineri sudori de pe Șantierul natio
nal Giurgiu-Râzmirești, care leagă 
intre ele. pe zeci de kilometri, seg
mentele unei conducte metalice din- 
tr-un sistem de irigații. Nimic extra
ordinar. in aparență, pină in clipa 
cînd unul dintre brigadieri declară 
textual cu privire la calitatea „pro
dusului" oferit de el însuși și de co
legii săi : „Fiecare are un stil al lui 
propriu. De exemplu, avem citiva 
băieți și pot să știu : asta-i a lui 
cutare, asta-i a lui cutare, asta-i a 
lui cutare... După modul de execu
tare a lucrării. După modul de exe
cutare a sudurii, a cordonului de su
dură. Păi. diferă de la om la om. 
Nu e un... să zicem : un șablon ! Nn. 
Nu șe poate. Diferența dintre o su
dură și alta, a unui muncitor și a 
altuia, depmde de mină... cum odăi". 
Avem aici o lecție vizualizatoare 
de estetică aplicată, dar și demon
strativ elocventă a adevărului că 
muncitorii de pe șantierele patriei 

De remarcat e faptul că festivalul * * 
dat un nou și puternic impuls preo
cupărilor pentru îmbunătățirea con
ținutului repertoriilor, pentru consti
tuirea de noi colective artistice. Așa, 
de pildă, în prezent, în întreprinde
rile, instituțiile și satele sucevene 
ființează un număr de. 124 noi forma
ții artistice și marea majoritate a 
căminelor dispun de colective artis
tice în toate satele.

PROGRAMUL I 
16,00 Teleșcoalâ.
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...

• CARAȘ-SEVERIN. „Cintarea 
muncii" este titlul spectacolului cu 
care artiștii amatori de la întreprin
derea de construcții de. mașini din 
Reșița au debutat in etapa de masă 
a Festivalului „Cintarea României". 
Au participat peste 100 de artiști 
amatori din secțiile întreprinderii, 
prezentind spectacole de brigadă, 
montaje de versuri patriotice, muzi
că populară și instrumentală, mo- 
nologuri in grai bănățean. Clubul 
siderurgiștilor din Oțelul Roșu a 
găzduit o masă rotundă pe tema 
„Căile creșterii productivității mun
cii în întreprinderea noastră", pre
cum și o amplă dezbatere axată pe 
tema calității produselor realizate 
de siderurgiștii din localitate. „Edu
cația politico-ideologică a maselor 
de oameni ai muncii cuprinși în 
sindicate" — este genericul sub 
care la Bocșa s-a desfășurat un 
schimb de experiență cu activul 
sindical, în cadrul căruia s-au 
dezbătut pe larg și problemele pre
gătirii și prezentării formațiilor cul- 
tural-artistice la Festivalul național 
„Cintarea României". • CONSTAN
ȚA. La Constanta se desfășoară, în 
intervalul 17—23 ianuarie, Săptămi- 
na teatrului „Fantazio", prilejuită 
de împlinirea a două decenii de la 
înființarea acestei instituții de cul
tură. Zilnic au loc spectacole cu 
cele mai izbutite creații (în sala 
proprie și în cadrul unor unităti 
economice), simpozioane. întîlniri și 
discuții ale actorilor cu publicul de 
toate vîrstele, menite să ducă la 
îmbunătățirea repertoriului și a 
mijloacelor artistice. • DOLJ. în 
cadrul etapei de masă a Festivalu
lui „Cintarea României", membrii 
cenaclului literar „Traian Deme- 
trescu" al Casei de cultură a mu
nicipiului Craiova au organizat o 
șezătoare literară avînd ca temă 
„Literatura contemporană româ
nească in lumina documentelor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.". 
S-a încheiat etapa de masă a celei 
de-a treia ediții a „Zilelor culturii 
universitare craiovene". „Eternă 
țară — timp mereu vibrînd", „In
trarea în viitor", „Roșu vertical", 
„Ore astrale ale continuității noas
tre", „Coloană fără sfirșit" — iată 
doar o parte dintre titlurile spec
tacolelor prezentate de către stu
denții celor 7 facultăți crainvene. La 
Naționalul craiovean s-a prezentat 
cea de-a treia premieră a actualei 
stagiuni cu piesa „Excursia" de Th. 
Mănescu : Mircea Cornișteanu sem
nează regia și Vasile Buz scenogra
fia. • BRASOV. La clubul Combi
natului chimic Făgăraș a avut loc o 
dezbatere cu tema : „Conștiința 

Printre colectivele artistice noi sa 
numără și cel al teatrului popular 
din Cîmpulung Moldovenesc, recent 
înființat, noul colectiv actoricesc ur- 
mînd să se producă în curînd pe sce
na casei de cultură a sindicatelor cu 
piesa „Secunda 58“ de Dorel Dorian.

între acțiunile cultural-științifice de 
propagare a concepției materialist
dialectice despre lume și viață, ia 
loc de frunte se situează expozițiile 
de carte social-politică și istorică de 
la numeroase biblioteci din orașele 
și celelalte localități ale județului, 
festivalul datinilor și obiceiurilor 
laice de Anul nou. festivalul filmu
lui științific, în care peliculele pre
zentate au fost însoțite de dezbateri, 
simpozioane, expuneri, mese rotun
de. medalioane științifice. Pe aceas
tă linie, deosebit de instructive se 
arată a fi acțiunile brigăzilor științi
fice, numărul întîlnirilor cu locuito
rii satelor și oamenii muncii din ex
ploatările miniere și forestiere ur- 
mînd să ajungă oină la finele lunii 
martie la cel puțin 700. (Gheorghe 
Parascan).

lui față de patrie și partid. Se poate 
spune că prezența studenților în 
festival are semnificația unui amplu 
colocviu despre munca și pentru 
munca universitară ; de aceea, spre 
a obține imaginea completă, starea 
definitorie'a ceea ce înseamnă stu
denții în marea competiție, trebuie 
să-i urmărești deopotrivă în ateliere 
de producție și în laboratoare, în 
biblioteci și uzine. în amfiteatre și 
birourile de proiectare, pe șantiere 
și în clinici, la cluburi și în case de 
cultură — pretutindeni de unde iz
vorăște și unde se. întoarce toată 
acea bucurie ' a muncii și a creației 
pasionate, cu care se identifică pre
zența lor in Festivalul „Cintarea 
României".

Mihai IORDANESCU

consideră și simt activitatea lor de 
zi cu zi nu ca pe un gest automat, 
de robot, ci ca pe o modalitate efec
tivă de a-și manifesta distinct per
sonalitatea creatoare.

Filmele de lung metraj (ficțiune) 
sînt, în genere, mai puțin aplicate 
la o astfel de problematică, deși pre
ocuparea cineaștilor in acest sens se 
face simfitâ. Evident, nu e ci tuși de 
puțin vorba de a reproduce mecanic, 
naturalist diverse procese de muncă, 
mai mult sau mai puțin edificatoare. 
E vorba, in schimb, de a exprima 
trăsăturile morale, experiența de 
viață, intensitatea trăirilor intelec
tuale și emoționale pe care asemenea 
procese de muncă le cristalizează Și 
le definesc, dialectic legate de tra

înaltele exigențe ale unei tematici mereu actuale, practic inepuizabile:

Universul muncii in filmele noastre
-------------------------------- puncte de vedere -------------- --------- --------

diție, de condiția specifica a munci
torului în societatea socialistă româ
nească.

Cine parcurge filmografia ultimilor 
ani constată, cu relativă ușurință, 
depunerea unei anumite strădanii de 
a se da un chip cinematografic lumii 
(sau lumilor) de care ne ocupăm, in 
peliculele de actualitate sau de evo
care a luptelor comuniștilor in tre
cut. Din cele peste o sută de filme 
produse între anii 1971 și 1976, circa 
25—26 au drept fundal, mai abstract 
sau mai concret, medii ale muncii 
productive. Dintre ele, cîteva consti
tuie analize și reflectări artistice via
bile ale acestor medii. O trăsătură 
caracteristică a celorlalte filme in 
cauză stă in evitarea unghiului de 
observație „global" sau. în orice caz. 
cit mai amplu, in favoarea dezbate
rilor _și rezolvărilor la nivel de „vir- 
furi", în zone ierarhice restrinse, 
chiar dacă preponderent reprezenta
tive. In Puterea și Adevărul, de 
exemplu — considerat un fei de 
..stație-pilot" pentru seria filmelor 
de dezbatere civică — clasa munci
toare e desigur de față, dar tensiunea 
ideologico-politică se consumă aproa
pe toată in afara colectivității, intre 
activiștii unui comitet județean de 
partid. Cînd ochiul aparatului de lud 
imagini răzbate înăuntrul uzinelor 
sau șantierelor, principalele chipuri 
surprinse sint cele de directori, de 
insineri-șefi. de secretari de organi
zații de bază, ca în Proprietarii, ca

I

Casâ de cultură din orașul Sf. Gheorghe

Teatrul la radio și televiziune 

„Slugă la doi stăpini"
de Carlo GOLDONI

Mai mult decit t-n 
cazul altor autori, în- 
tilnirea cu Goldoni și 
cu această piesă a sa 
— „Slugă la doi stă- 
pîni“ — echivalează 
cu o lecție vie, con
cretă, elocventă de is
toria comediei. Căci 
autorul „Hangiței-1, 
„Bădăranilor", „Gil- 
cevilor din Chioggia", 
„Mincinosului" și atî- 
tor altor scrieri cele
bre, nu este numai 
unul dintre reprezen
tanții de frunte ai ge
nului, ci unul dintre 
marii lui reformatori. 
Goldoni a realizat in 
chip strălucit valori
ficarea cultă a teatru
lui popular italian, 
preluîndu-i neștirbi
te sevele și apropiin- 
du-1, și mai mult, de 
natură și de societa
tea contemporană, ca 
și de complexitatea 
sufletului uman — a- 
dică dezvoltîndu-i 
substanțial dimensiu
nile realiste.

Aparținind primei 
perioade de creație 
goldoniană, „Slugă la 
doi stăpini" (1747) că
mine, cum s-a scris, 
„mărturia cea mai 
directă și fidelă a 
procedeelor, a teme
lor și mai ales a spi
ritului ce caracterizau 
Commedia dell’Arte" 
și reflectă momentul 
in care Goldoni studia 
încă posibilitățile tra
diției teatrului comic 
italian, fără a fi a- 

juns să le depășească, 
să le transforme in 
chip hotăritor. Regă
sim aici, intr-o stare 
dintre cele mai pure, 
„măștile" („Slugă Ia 
doi stăpini" a și fost 
scrisă pentru un actor 
prieten, care interpre
ta, de obicei, rolul lui 
Truffaldino) și tră
săturile lor accentuat 
scenice, situațiile, 
schemele comice — 
surse de rîs suculent 
(travestiul, imbrogli- 
oul, qui-proquoul, bas
tonadele etc.) și stră
lucirea improvizației.

Spectacolul Teatru
lui tineretului din 
Piatra Neamț (regia: 
Iulian Vișa, scenogra
fia : Vasile Jurje, și 
preluat de către Tea
trul TV) propune, 
la rindu-i, o in
ventivă și inspirată 
reînviere scenică a 
tradiției și universu
lui Commediei dell’ 
Arte ; o spirituală re
creare și reinterpre- 
tare modernă a stilu
lui acesteia. întreaga 
echipă a interprețiior 
a fost la înălțime. Ac
torii au dovedit nu nu
mai entuziasm tineresc., 
o contagioasă bucurie a 
jocului și o aprecia
bilă adecvare stilis
tică (la comicul gros, 
la răsturnările de si
tuații. la șirurile de 
arlechinade pe care 
trebuiau să le execu
te). De asemenea, 
deosebite calități fi

în Muntele ascuns, ca în Orașul vă
zut de sus, ca in Ultimele zile ale 
verii, unde muncitorii își fac, desi
gur, inevitabil, apariția, dar fie sub 
formă de simpli figurând. în scene 
de masă (sau la ședințe lărgite), fie 
sub forma unor episodice portrete, 
vioaie, dar de un limitat relief pi
toresc sau vag moralist.

Există, firește, și multe laturi po
zitive : un film ca Zile fierbinți. 
bunăoară, palpită de viață adevărată, 
în ritmuri energice, prin tempera
mentul și conștiința unui director de 
uzină. De altfel, Zile fierbinți mai are 
si meritul de a reda — spre deose
bire de alte titluri — cu multă lim
pezime obiectivul concret urmărit și 
apoi atins de colectiv (elicea pentru 

vapoare de mare tonaj), ceea ce spo
rește realismul (poetic) al întregii pe
licule. in afară insă de Zile fierbinți 
și de Ultimele zile ale verii, pentru 
industrie, și in afară de Ultima noap
te a singurătății, pentru agricultură, 
n-am asistat. în ultimul an, la nici 
un film in care clasa muncitoare, - oa
menii muncii Să-și afirme prezența 
in ipostaze mai profund definitorii 
pentru actualitatea constructivă și 
creativă a patriei. Și, mai ales, n-am 
asistat Ia încercări mai interesante 
de a sonda și restitui cinematografic 
universul spiritual, omenia specifică 
a muncitorimii noastre — cea de pe 
șantiere, din uzine, de pe ogoare — 
prin intermediul unor figuri expo
nențiale din mase, din colectivele 
largi, alcătuite din așa-numiții „oa
meni simpli", de la bază și de bază. 
Mere roșii, in 1976. Cursa ori chiar 
Filip cel bun, in 1975, ar putea con
stitui. ca și Trei scrisori secrete, în 
1974, indicații și imbolduri intr-o 
asemenea direcție. Aceste lucrări își 
așteaptă ecoul, preluările și conti
nuările creative. Poate anul in curs 
sau anii viitori vor oferi mai multe 
satisfacții și sub unghiul temelor de 
actualitate. în speță a! suflului mun
cii in viata națională. De bună sea
mă. nu prin banale, exterioare in
ventarieri ale unor locuri de muncă 
spectaculoase, ale unor profesiuni sau 
ale unor tehnologii, oricît de avan
sate — ci prin evidențierea pregnantă 
a noii calități lăuntrice, morale fi 

zice, nerv, vervă, iar 
pe alocuri poezie și 
umor. îndeosebi, com
poziția ni s-a părut 
admirabilă prin natu
ralețea și umorul cu 
care recrea „Masca", 
sugerînd cam ce tre
buie să fi fost, pe 
vremuri, improviza
ția.

Ca să fim sinceri, 
spectacolul de pe mi
cul ecran ni s-a pă
rut a avea și unele 
imperfecțiuni.

Inițiativa teatrului 
televiziunii de a va
lorifica montări din 
repertoriul major al 
teatrelor este dintre 
cele mai fericite și 
demne de toată lauda. 
Această operație pre
supune insă . din par
tea echipelor TV, care 
preiau spectacolele 
realizate pe scenele 
teatrelor, asumarea e- 
fectivă, fermă a unei 
obligații. Aceea de a 
regîndi spectacolele 
TV, împreună cu rea
lizatorii montării, de 
a reelabora. de a 
transforma inteligent, 
la specificul televi
ziunii. spectacolul. A- 
dică : obligația realiză
rii specificului și, tot
odată. a unor specta
cole de înaltă calitate 
artistică, de natură 
să confirme „succese
le" teatrelor.

Natalia STANCU- 
ATANAS1U

ROMANIA-FILM prezintă 
la Casa Filmului din Capitală

„Zilele filmului din Republica 
Federală Germania**

în zilele de 20, 21 și 22 ianuarie 
se vor prezenta consecutiv fil
mele : „Ferma Sterstein", „Și 
ploaia șterge orice urmă", „Foc 

de paie"

spirituale, ce definește omul muncii 
de azi. O evidențiere, bineînțeles, cu 
un înalt coeficient de poezie, de artă, 
la platforma unui Tănase Scatiu sau 
a unui Dincolo de pod și. dacă se 
poate, deasupra acestui nivel, tn 
armonie cu însăși realitatea atit de 
complexă, de patetică, de atașantă 
— in lupta decisivă împotriva ve
chiului — pe care o trăiește poporul 
nostru, atît la scara colectivității na
ționale, cit și la aceea, infinitezimală, 
a fiecărui individ în parte. într-o 
unitate din ce în ce mai strictă de 
homo faber și homo sapiens, civili
zația României socialiste are la te
melie omenia tradițională, pe care s-a 
grefat umanismul dinamic, de fer
voare inventivă, al revoluției tehnico- 

știintifice. Fire 
văzute și fire ne
văzute leagă o- 
mul de propria 
sa muncă, fiindcă 
omul este, in
tr-adevăr. rezul
tatul relațiilor sa
le sociale și de 
producție : nimic 
din ceea ce are 
omul — ca bun 
material și ca bun 
spiritual — n-a 

fost dobindit în afara unei activități 
neostenite.

„In esență, noi, comuniștii, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne propunem, de fapt, să venim — 
dacă se poate spune astfel — în 
sprijinul naturii, care a sintetizat 
în om forma superioară de orga
nizare a materiei, acționind prin 
toate mijloacele pentru stimularea 
însușirilor celor mai nobile ale aces
tuia, pentru dezvoltarea sensibilită
ții sale, a dorinței și voinței de auto- 
depășire. pentru amplificarea conti
nuă a cunoașterii sale, pentru împli
nirea visurilor sale celor mai cuteză
toare de progres, dreptate și fericire. 
Aș putea spune că, in fond, și în a- 
cest domeniu acționăm in spiritul 
materialismului dialectic. întelegind 
și stăpînind legile naturii, acționăm 
totodată pentru a le pune in servi
ciul omului — adică a tot ce a creat 
mai bun natura. Noi ne propunem 
acum să perfecționăm produsul cel 
mai înalt al naturii — omul, creato
rul a tot ce există în societate !“

Cinematograful românesc — pere
che cu celelalte arte — are datoria 
să concretizeze, prin limbajul său 
particular. înaltele idealuri ale Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste, atît de riguros și de 
înaripat precizate de secretarul ge
neral al partidului.

Florian POTRA

FAPTUL
DIVERS
Bătrîna 
și porumbeii

în fiecare dimineață, mereu 
la aceeași oră, o bățrină cu pă
rul nins și puțin adusă de po
vara anilor apare in Piața Uni
rii din centrul municipiului 
Craiova și dă grăunțe unui mare 
număr de porumbei. într-o zi, 
cu zăpadă și viscol, porumbeii 
erau ascunși pe unde apucaseră. 
Bătrina însă a apărut ca de 
obicei, dimineața, cu sacoșa in 
mină. Deodată, piața pustie s-a 
umplut de gîngurit și sute de 
aripi au bătut aerul rece. Plouă 
sau ninge, porumbeii, ca și bă
trina lor prietenă, sint punctuali 
la întîlnire ! Numele bătrînei : 
Victoria Dobrescu. Vîrsta : 80 de 
ani. Multi înainte I

„Unde ești, 
tată ?“

Corespondentul nostru din 
Mehedinți a primit zilele aces
tea o scrisoare semnată de Vio
leta Ologu din satul Gemeni, in 
care se spune, printre altele : 
„De mai bine de 7 luni, soțul 
meu, Ilie Ologu, a părăsit fami
lia, lăsindu-mă cu trei copii. 
Pină acum n-a dat nici un semn 
de viață, n-a scris nici măcar 
un rind. Se ascunde undeva prin 
țară și refuză să contribuie cu 
ceva la întreținerea familiei. De 
citva timp nu știu cum să rezolv 
o problemă : fiica cea mare, 
elevă la o școală din Calafat, 
are nevoie de o adeverință cu 
veniturile bănești ale tatălui 
pentru a putea beneficia de 
bursă: Pe unde umbli, tată 7 — 
se întreabă și copiii".

Fluieră 
a pagubă

Puși să păzească o turmă de 
oi. care iernează pe valea Ti
mișului Vechi, de lingă Brașov, 
ciobanii Gh. GîrbaCea și Vasile 
Misică au plecat să se cinsteas
că, lăsindu-1 pe colegul lor. 
loan Ticușan. să se ocupe sin
gur de ele. Dar cum acesta din 
urmă trebuia să se ocupe și de 
niște purcei, a uitat de oi. Afla
te în deplină libertate, mioarele 
au luat-o pe calea ferată Bra
șov—Predeal. Și, cum tocmai 
atunci trecea pe acolo un tren 
de marfă... 65 de Oi au nimerit 
sub roțile lui. Acum, ciobanii 
vinovati Cuieră a pagubă.

Pe ce au fost 
date 
caratele!

Iacob Lungu din Aiud, deși 
tinăr, dispunea de o adevărată 
brățară de aur. Meseria sa : 
strungăria. Dar iată că, în loc 
să-și pună in valoare caratele 
profesionale, a preferat s-o ia 
razna. A aflat, din intimplare, 
o mulțime de amănunte des
pre situația familială și adre
sele unor viitori șoferi din 
Birgău, aflați la școala din 
Aiud. Trecîndu-i prin minte că 
ar putea deveni, nu într-o via
ță, ci chiar într-o noapte, o 
persoană cu buzunarele foarte 
pline de „mărunțiș", a început 
să bata pe la porțile familiilor 
din Bîrgâu, spunind în taină : 
„Sint instructor la Școala de 
șoferi din Aiud. Fiul dumnea
voastră a produs stricăciuni 
mașinilor instituției noastre. 
Am putea să-1 dăm în judeca
tă, dar credem că e mai bine 
să cădem la învoială...". Și așa, 
profitînd de credulitatea unora, 
„instructorul" și-a umplut, in
tr-adevăr, buzunarele cu bani 
buni. Dar tocmai cind se cre
dea complet instruit în mate
rie de escrocherie, a fost trimis 
acolo unde învățul are și dez
văț.

Vorbe 
și fapte

Pentru 2 000 lei, tarif fix, „dat 
înainte". Sofia Boofendorfer din 
comuna Vurpăr, județul Sibiu 
(flotantă in Sibiu, strada Tirgul 
Cailor 16), iți făcea rost de un 
magnetofon „cum nu s-a mai 
văzut". Vorba era vorbă... să fie, 
că nimeni nu reușea să vadă și 
magnetofonul. Ghinion pe care 
l-a avut chiar și buna ei cunoș
tință F. P. Pentru inșelăciune 
(cu reținerea stării de recidivă), 
S.B. a fost condamnată la un an 
și trei luni închisoare, revocin- 
du-l-se totodată și libertatea 
condiționată de un an închisoare. 
Din care se vede că de la vorbă 
se poate trece, dacă e cazul, la 
fapte.

La moara 
fără noroc

„Avem în satul Albești — ne 
scrie I. Glodeanu, vicepreședin
tele comitetului executiv al 
consiliului popular al comunei 
Poboru (Olt) o moară. Cînd o 
aveam noi în grijă, moara 
mergea ca in cîntec : repede și 
bine. De cind a fost preluată 
însă de industria locală jude
țeană, moara nu mai macină. 
Ba a rămas chiar și fără mo
rar, iar clădirea se află în pa
ragină. Oamenii de aici, ne 
spune în continuare vicepre
ședintele, trebuie să se ducă 
cu grăuntele la morile din lo
calitățile învecinate".

Cine „cerne" problema 7

Rubrică realizată de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților
.Scinteil**L
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COMUNICAT
privind vizita în Republica Socialistă România 

a ministrului afacerilor externe al Republicii India

Primire la primul ministru al guvernului

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
India, Yeshwantrao Balwantrao Cha
van, a făcut o vizită oficială în Re
publica Socialistă România, in pe
rioada 15—19 ianuarie 1977.

în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Republicii India, 
Y. B. Chavan, a fost primit de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu acest prilej, Y. B. Chavan a 
transmis președintelui Republicii So
cialiste România și tovarășei Elena 
Ceaușescu un mesaj de salutări cor
diale și Cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de suc
cese tot mai mari, de prosperitate și 
pace pentru poporul român prieten, 
din partea președintelui Republicii 
India, Fakhruddin Aii Ahmed, și a 
primului ministru al Republicii In
dia, doamna Indira Gandhi,

Exprimind calde mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a rugat pe oaspete să 
transmită, în numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu, președintelui 
Republicii India, Fakhruddin Aii 
Ahmed, și primului ministru al Re
publicii India, doamna Indira Gandhi, 
calde salutări, urări de multă sănă
tate și fericire personală, de pace, 
prosperitate și progres pentru po
porul indian prieten,

în timpul șederii sale în România, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii India, Y. B. Chavan, a fost pri
mit de primul ministru al guvernu
lui, tovarășul Manea Mănescu, cu 
care prilej a avut loc un schimb de 
mesaje de salut între primii miniș
tri ai celor două țări. De asemenea, 
oaspetele a avut o întrevedere cu to
varășul Ion Pătan. viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. Mi
nistrul indian de externe a vizi
tat unele obiective social-culturale și 
de interes istoric din București și 
din județele Brașov și Prahova.

între ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România și 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii India au avut loc convorbiri 
oficiale asupra stadiului actual și 
perspectivei dezvoltării relațiilor bi
laterale și s-a procedat la un larg 
schimb de păreri asupra principalelor 
probleme internaționale. în cursul 
acestor convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, prie
tenească, de deplină înțelegere și 
stimă reciprocă, a fost subliniat cu 
deosebită satisfacție faptul că punc
tele de vedere ale celor două țări în 
problemele discutate sint identice 
sau foarte apropiate.

Ambele părți au scos in evidență 
faptul că întîinirile și convorbirile 
care au avut loc în ultimii ani între 
conducătorii celor două țări au fost 
de o însemnătate hotărîtoare pen
tru promovarea dezvoltării pe mul
tiple planuri a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-indiene.

Cei doi miniștri de externe au 
subliniat cu satisfacție că relațiile 
dintre România și India se înță'resc 
și diversifică continuu și că preve
derile înțelegerilor pe plan econo
mic, tehnico-științific și cultural, 
convenite cu prilejul vizitelor la ni
vel înalt, precum și prevederile celor
lalte acorduri bilaterale se îndepli
nesc în bune condiții. în mod deose
bit, a fost scoasă în evidență dezvol
tarea raporturilor economice bilate
rale, ca urmare a progreselor semni
ficative făcute de economiile națio
nale ale celor două țări, a caracteru
lui lor complimentar, ceea ce a des
chis calea spre diversificarea și in
tensificarea în continuare a relațiilor 
româno-indiene in domeniul schim
burilor comerciale și al cooperării în 
producția industrială și agricolă.

Cei doi miniștri de externe au re
iterat totodată dorința și hotărirea 
țărilor lor de a promova în mod aș- 
tiv cooperarea bilaterală pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
social-cultural, subliniind că evoluția 
ascendentă a prieteniei și colaborării 
româno-indiene servește pe deplin

De la
I Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință celor in
teresați că pot contracta asigurarea 
dă accidente — la alegere — în- 
tr-una din cele 4 variante, fiecare 
din acestea prezentind caracteristici 
diferite.

• Asigurarea de accidente cu 
sume asigurate fixe, totale, de 
15 000 de lei, la care primele de 
plată pe o durată de 3 luni sau de 
6 luni sint, de regulă, de 12 lei Sau 
de 15 lei, în funcție de profesia 
persoanei care se asigură și de în
treprinderea în care lucrează.

• Asigurarea de accidente cu 
sume asigurate convenite, la care 
primele de plată sint, în funcție 
de aceleași criterii, de regulă, între 
1.60 lei și 4 lei pe an, pentru fie
care 1 000 de lei sumă asigurată și 
se pot achita și in rate.

• Asigurarea familială de acci
dente, care cuprinde soții, precum 
și copiii, indiferent de numărul 
lor, in vîrstă de la 5 ani la 16 ani, 
Ia sume asigurate totale de 15 000 
de lei pentru fiecare persoană.

Prima de plată, pe o durată de 
8 luni, este de 25 lei, pentru toate 
persoanele cuprinse in asigurare. 

atît intereselor poporului român și 
poporului indian, cît și cauzei înțe
legerii și colaborării internaționale, 
precum și asigurării păcii și securită
ții in lume.

Abordind problemele vieții inter
naționale, cei doi miniștri au scos 
în evidență profundele mutații pozi
tive care au avut loc în ultimii ani 
în lume, în favoarea forțelor progre
siste, antiimperialiste și anticolonia
liste. ale democrației și socialismului, 
voința popoarelor de a-și făuri de 
sine stătător viitorul, în conformita
te cu drepturile șl interesele lor na
ționale inalienabile, de a-și aduce 
fiecare contribuția la lichidarea tu
turor formelor de dominație și dic
tat și 'la instaurarea unor relații de 
echitate și dreptate între toate sta
tele lumii. Cele două părți au reafir
mat necesitatea ca aceste relații să 
fie bazate pe principiile respectării 
stricte a independentei și suverani
tății naționale, integrității teritoriale, 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului in treburile interne, re
nunțării la folosirea forței sau la a- 
menințarea cu forța și avantajului 
reciproc.

Trecînd în revistă situația economi
ei mondiale și a relațiilor economice 
interstatale, cele două părți au scos 
în evidență existenta unor probleme 
grave și complexe care își așteaptă 
o soluționare urgentă, în interesul 
tuturor statelor, al păcii și securității 
internaționale. Decalajele dintre ță
rile în curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate se măresc în continuare ; 
problema energiei și a materiilor pri
me a devenit tot mai acută ; criza 
alimentară rămine cronică pe întin
se zone ale globului ; fluctuațiile de 
prețuri continuă să afecteze econo
mia țărilor în curs de dezvoltare ; 
sistemul financiar mondial nece
sită îmbunătățiri ; colaborarea e- 
conomică internațională este fri- 
nată de obstacole artificiale, ba
riere și practici discriminatorii. In 
acest context, cei doi miniștri de ex
terne, reafirmind pozițiile țărilor lor, 
au subliniat necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să asigure lichidarea sub
dezvoltării și a decalajelor dintre ță
rile în curs de . dezvoltare și țările 
dezvoltate, să garanteze dreptul fie
cărui popor de a dispune în mod li
ber de bogățiile sale, să asigure con
dițiile necesare realizării unei largi 
și fructuoase cooperări internaționale, 
să conducă la progresul mai rapid al 
tuturor țărilor și popoarelor, și in pri
mul rînd al celor rămase în urmă 
din punct de vedere economic, în con
diții de deplină echitate și justiție.

In cursul convorbirilor, cei doi mi
niștri de externe au relevat impor
tanța primordială pe care o are dez
armarea generală și completă și, în 
primul rînd, dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea păcii și securității 
internaționale, subliniind necesitatea 
adoptării unor măsuri concrete și 
eficace în acest domeniu. în acest 
context, cei doi miniștri, salutind ho- 
tărîrea Adunării Generale a O.N.U. 
de a convoca o sesiune specială de
dicată problemelor, dezarinârii, au 
scos în evidență necesitatea și urgen
ța pregătirii temeinice a acesteia, 
pentru a i se asigura reușita.

Ministrul afacerilor externe român 
a informat despre situația din Euro
pa, despre preocupările guvernului 
român în această privință, pornind de 
la necesitatea respectării principiilor 
și prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, de către toate statele 
semnatare. Cei doi miniștri au apre
ciat că edificarea unui sistem de

Plecarea din Capitală
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala ministrul afacerilor externe al 
Republicii India, Yeshwantrao Bal
wantrao Chavan , care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a întreprins o vizită ofi
cială în tara noastră.

ADAS
Toate aceste asigurări de acci

dente oferă și avantajul cuprin
derii în asigurare și a bunurilor 
casnice și gospodărești, pentru , o 
sumă asigurată de 5 000 de lei de 
fiecare poliță, fără vreo plată de 
primă suplimentară.

• Asigurarea de accidente „Tu
rist", la care prima de plată este de 
15 lei pe o perioadă de 1 lună, aco
peră, pentru sume asigurate totale 
de pînă la 40 000 de lei, cazurile 
de accidente ale asiguratului, iar 
pentru o sumă de 20 000 de lei, 
pagubele la bunurile casnice și gos
podărești ale acestuia.

La toate felurile de asigurări de 
accidente, în cazurile de invalidi
tate permanentă parțială, suma cu
venită în raport cu gradul de in
validitate stabilit se plătește ma
jorată cu 25 la sută.

Pentru încheierea asigurărilor cei 
Interesați se pot adresa responsa
bililor cu asigurările din organiza
țiile socialiste, agenților și inspec
torilor de asigurare, cooperativelor 
de credit, cooperativelor de consum 
sgu, direct, oricărei unități ADAS. 

securitate și cooperare europea
nă va . avea o influență pozi
tivă asupra păcii, securității și 
cooperării în lumea întreagă și 
au subliniat că procesul cooperării 
Si al reducerii tensiunii trebuie să fie 
extins, de asemenea, și în celelalte 
părți ale lumii,

Cei doi miniștri au apreciat că 
transformarea Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii și cooperării va contri
bui în mare măsură la promovarea 
înțelegerii și stabilității în această 
regiune și va ayea o influentă pozi
tivă asupra păcii și securității inter
naționale.

Cei doi miniștri au subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor tutu
ror părților interesate pentru a se 
ajunge la realizarea unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu, ba
zată pe retragerea completă a Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
1967, pe recunoașterea drepturilor 
naționale legitime ale poporului pa- 
lestinean, inclusiv dreptul său ina
lienabil de a-și crea un stat propriu, 
precum și pe dreptul tuturor statelor 
din zonă ia existență independentă, 
în condiții de stabilitate și pace.

Părțile și-au exprimat , opoziția lor 
totală fată de politica rasistă și de 
apartheid, ca și fată de regimurile 
rasiste minoritare din Africa austra
lă. Ele au reiterat sprijinul lor fată 
de popoarele din Zimbabwe și Na
mibia in lupta lor de eliberare.

Cele două părți au salutat hotări- 
rile celei de-a V-a Conferințe la ni
vel înalt a țărilor nealiniate de la 
Colombo, care a avut loc în august 
1976, contribuția pozitivă a acesteia 
la cooperarea și înțelegerea interna
țională. Ele au subliniat faptul că 
nealinierea constituie un factor im
portant în lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului, neocolonia- 
lismului și altor forme de opresiune 
și exploatare și au evidențiat rolul 
mișcării de nealiniere în procesul 
afirmării și consolidării principiilor 
care trebuie să stea la baza rapor
turilor dintre state.

Cele două părți au fost de acord 
că trebuie depuse in continuare efor
turi susținute pentru întărirea rolu
lui Organizației Națiunilor Unite, in 
promovarea cauzei păcii, securității 
Și cooperării internaționale, conside
red că acest for mondial trebuie să 
devină un instrument mai eficace 
în soluționarea operativă a proble
melor internaționale, cu care este 
confruntată în prezent omenirea. A 
fost exprimată, totodată, hotărirea 
guvernelor român și indian de a în
tări colaborarea dintre ele pe plan 
internațional.

Părțile au apreciat că vizita ofi
cială in Republica Socialistă Româ
nia a ministrului afacerilor externe 
al Republicii India reprezintă o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și de colabo
rare dintre cele două țări. Ministrul 
afacerilor externe al Republicii In
dia, Y. B. Chavan. a exprimat mul
țumiri sincere și cordiale pentru pri
mirea și ospitalitatea călduroasă de 
care s-a bucurat în timpul vizitei 
sale in România, ceea ce reflectă-' 
sentimentele de strînsă prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii India, Y. B. Chavan, a adre
sat ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, invitația de a face o vi
zită oficială în Republica India. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită ul
terior.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de fată S. L. Kaul, amba
sadorul Indiei la București, membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 ianuarie. In țari : Vreme în 
curg de încălzire. Cerul va fi variabil, 
în vestul șl nordul țării se vor pro
duce înnorări mai accentuate, mai ales 
în a doua parte a intervalului. Vor că
dea precipitații locale, atît sub formă 
de ninsoare, cît și sub formă de lapo- 
viță și ploaie în Banat, Crișana. Tran
silvania, Maramureș și nordul Moldo
vei. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus două gra
de în vestul țării, iar în celelalte re
giuni între minus 14 și minus 4 grade, 
mai coborite in estul Transilvaniei, în 
prima noapte, iar cele maxime intre 
minus 5 și plus 5 grade, local mai ri
dicate în zona deluroasă. Ceață cu de
puneri de chiciură. în București : Vre
me in curs de încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător. Vînt slab pînă la mo
derat. Ceață mai ales dimineața și seara.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 19 IANUARIE 1977.
EXTRAGEREA I: 29 40 10‘ 4 6 44
EXTRAGEREA a II-a: 1 28 16 15 11 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 242 396 lei din care 376 189 lei re
port.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit miercuri 
pe Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
Republicii Populare Polone la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Convorbiri economice româno-spaniole
Semnarea Acordului pe termen luna privind schimburile comer
ciale și cooperarea economică, industrială și tehnologică între 

România și Spania
Miercuri au avut loc convorbiri 

economice între Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și .Jose Llâdo 
Fernandez-Urrutia, ministrul spaniol 
al comerțului. Au fost analizate as
pecte. ale relațiilor economice dintre 
cele două țări, precum și posibilită
țile existente pentru dezvoltarea și 
diversificarea lor în continuare.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
miniștri au semnat un Acord pe ter
men lung privind schimburile co
merciale și cooperarea economică, 
industrială și tehnologică dintre Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Regatului Spaniei. Po
trivit documentului, cele două părți 
vor lua măsurile necesare pentru a 
facilita continua dezvoltare a schim
burilor de mărfuri și a cooperării 
economice bilaterale. In acest scop, 
România și Spania își acordă reci
proc, conform prevederilor G.A.T.T., 
clauza națiunii celei mai favorizate.

• SPORT • SPORT O SPORT • SPORT

în „Cupa cupelor" la baschet

0 nouă victorie de prestigiu a echipei Steaua
Baschetbaliștii de Ia Steaua au 

susținut și au ciștigat, după numai o 
săptămînă, un nou meci in cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei cu
pelor". In aceeași sală — Floreasca, 
unde anterior obținuseră o frumoasă 
victorie asupra echipei italiene Forst 
Birra Cantu — aseară au întilnit și 
au întrecut redutabila formație spa
niolă Juventud Badalona. Așa cum 
era de așteptat, meciul a fost atrac
tiv și foarte echilibrat. Cu o apărare 
atentă și fermă, baschetbaliștii bucu- 
reșteni au redus serios din poten
țialul recunoscut al adversarilor (e 
vorba de precizia la coș) și, în atac, 
s-au impus deseori, finalizînd la ca
pătul unor acțiuni de spectaculos și 
eficient joc colectiv. Printre cei ce 
au realizat mai multe puncte pen
tru Steaua în prima repriză s-au 
aflat Oczelak și Cernat. La pauză, 
tabela de marcaj arăta scorul de 
46—44 pentru Steaua.

Echilibrul avea să se mențină și 
în repriza secundă. Steaua păstrînd 
de partea sa un ușor avantaj și 
demonstrind o mare putere de luptă. 
Contraatacurile lansate imediat după 
pauză au ineîntat publicul spectator 
(tribunele au fost arhipline I), mai 
ales că jucătorii noștri reușeau să

A

In cîteva rînduri
HOCHEI

• Campionatul național de hochei 
pe gheată a programat ieri in Capita
lă alte două partide: Dinamo — Du
nărea 10-—2 (3—0, 5-—1, 2—1) ; Stea
ua — S.C. Miercurea Ciuc 9—6 (2—0, 
3—0, 4—6). Astăzi este zi de odihnă, 
vineri, de la oca 16, urmînd a avea 
loc, in ordine, partidele : S.C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea și Dina
mo — Steaua.

ȘAH
• în runda a doua a turneului in

ternational de șah de la Orense (Spa
nia). marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu marele 
maestru american Walter Browne, 
rezultat consemnat și în partida 
Sanz — Hernandez. Rodriguez l-a 
invins pe Castro, Tișdall pe Durao, 
iar Keene a ciștigat la Bello. în cla
sament conduce Jonathan Tisdall 
(S.U.A.), cu 2 puncte, urmat de Flo
rin Gheorghiu (România) — 1,5 punc
te, Raymond Keene (Anglia) și Ores
tes Rodriguez (Pferu) -- cite 1 punct.

BASCHET
• La Moscova s-a disputat meciul 

dintre echipa locală Dinamo și for
mația franceză Berck, contînd pentru 
sferturile de finală ale competiției 
internaționale masculine de baschet 
„Cupa Koraci". Baschetbaliștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul de 
116—85. In cadrul aceleiași competi
ții s-au mai disputat alte două par
tide: Iugoplastika Split — B.C. Liege 
(Belgia) 88—84, Alco Bologna — Ha- 
poel Tel Aviv 98—85.

VOLEI
• La Voroșilovgrad. în meci retur 

pentru semifinalele „Cupei cupelor" 
la volei feminin, echipa locală 
„Iskra" a întrecut cu scorul de 3—1 
formația poloneză Wisla Cracovia, 
învingătoare și in primul joc, volei
balistele sovietice s-au calificat pen
tru turneul final al competiției, in 
care vor evolua alături de echipele 
Dynamo Berlin, Ujpest Dozsa Buda
pesta și Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna- 
me Sofia.

TENIS DE MASĂ
• La Budapesta, în cadrul semifi

nalelor „Cupei campionilor europeni" 
la tenis de masă feminin, echipa lo
cală „Statistika" a învins cu scorul 
de 5—0 formația belgiană „Paletta 
Slavi". Din echipa gazdelor s-au evi
dențiat cunoscutele jucătoare Beatrix 
Kishazi și Judith Magos.

In cursul întrevederii au fost dis
cutate unele probleme referitoare la 
dezvoltarea în continuare pe multi
ple planuri a relațiilor dintre cele 
două tari.

(Agerpres)

La semnare au luat parte Alexan
dru Mărgăritescu, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe mi
nistrul spaniol, precum și Josd Car
los Gonzales Campo Dal-Re. mi
nistru plenipotențiar, șeful Reprezen
tantei consulare și comerciale a Spa
niei la București.

Acest important document, care 
stabilește cadrul de durată pentru 
colaborarea economică dintre cele 
două țări, semnat cu prilejul primei 
vizite în România a unui membru al 
guvernului spaniol, după cel de-al 
doilea război mondial, va marca, 
după cum subliniau și cei doi mi
niștri, în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, un important pas în direcția 
dezvoltării în perspectivă a relațiilor 
dintre România și Spania.

(Agerpres)

pauză !) și 
aplaudate, 
a doua, 

Cum, de- 
in aceeași

fructifice. Combinațiile dintre Cer
nat (sever marcat după 
Cimpeanu sint cele mai 
La jumătatea reprizei 
Steaua—Juventud 64—60. 
sigur, au putut remarca, 
măsură, spectatorii și telespectatorii, 
jocul este din ce in ce mai greu, 
nici una dintre echipe neputîndu-se 
impune decisiv. Pentru Steaua, fi
nalul partidei devine și mai dificil, 
deoarece trebuie să suporte absența 
lui Cernat, om de bază al echipei, 
eliminat din teren pentru cinci gre
șeli personale. Dar, luptind splendid, 
fără a se menaja deloc, baschetba
liștii noștri se distanțează : cu nu
mai cinci minute înainte de fluierul 
final au 6 puncte avans, iar la sfîrșit 
opt : 82—74.

Steaua 
sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor" și conducind neînvinsă in cla
samentul 
peste o săptămînă Să înitîlnească, 
in sala Floreasca, pe A. S. Vilii 
banne (Franța).

la al doilea succes în

grupei urmează ca
”, tot 

Villeur-

I. D

„suddeutsche zeitung" : Biosistemele și 
„energia fără combustibili"

Soarele trimite anual Terrei echivalentul a 100 milioane centrale atomoelectrlce ; 
cum este utilizată această uriașă forță ?

Intr-un articol publicat in ziarul „Suddeutsche Zeitung", F. Vester, 
biochimist si specialist in ecologie, directorul grupului de studiere a 
problemelor biologiei fi mediului ambiant din R.F.G., analizind 
unele aspecte ale crizei energetice care confruntă economia mondială, 
propune drept soluție utilizarea energiei solare, după modelul întregului 
sistem biologic planetar.

Cronica zilei
Tovarâșul Manea Mânescu, prim-ministru al Guvernului Republicii So

cialiste România, a adresat Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia 
o telegramă în care exprimâ profunde condoleanțe în legâturâ cu încetarea 
tragică din viață a tovarășului Gemal Biedici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F.I., și a soției sale.

Vizită Directorul Centrului de 
studii urbane al Universității Johns 
Hopkins-Baltimore — S.U.A., prof. 
Jack Fischer, s-a aflat în țara 
noastră în perioada 12—19 ia
nuarie. Oaspetele american a 
avut întâlniri cu membri ai condu
cerii Ministerului Educației și tnvă- 
țămîntului, Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, Ministerului 
Turismului, Institutului de arhitec
tură și Institutului de construcții din 
București, cu factori de răspundere 
din alte domenii, in legătură cu or
ganizarea în vara aceasta la Bucu
rești, între 29 iunie și 6 iulie, a con
ferinței internaționale cu tema „In
dustrializarea și urbanizarea în Ro
mânia". Totodată, oaspetele a vizitat 
obiective economice, sociale si turis
tice din orașele Brașov și Cluj-Na- 
poca.

înainte de a părăsi Capitala, prof. 
Jack Fischer a declarat : „Întîinirile 
pe care le-am avut s-au soldat cu 
rezultate fructuoase. Actuala vizită 
se înscrie în cadrul înțelegerii exis

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

și colaborării intre popoare" și-a încheiat lucrările
Miercuri s-au Încheiat, la Bucu

rești, lucrările Seminarului interna
țional „Educarea copiilor prin muncă 
și pentru muncă, în spiritul patrio
tismului, al prieteniei și colaborării 
intre popoare", organizat de Consi
liul Național al Organizației Pionie
rilor și Comitetul Național Român 
pentru UNICEF.

în cadrul lucrărilor din ultima zi 
a seminarului, au luat cuvîntul Alain 
Paton — organizația „Pionierii Fran
ței", Antonio Garcia Lizana — Co
mitetul UNICEF Spaniol, Tade Al- 
foldi — Comitetul internațional al 
mișcărilor de copii și adolescenți, 
Robert Hiillrigl — Organizația „Șoi
mii roșii" din Austria, și Bjarne Jor
gensen — Consiliul cercetașilor din 
Danemarca.

în cuvîntul de închidere, Constan
tin Boștină, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor 
și al Comitetului Național Român 
pentru UNICEF, a arătat că întreaga 
desfășurare a seminarului a fost pu
ternic marcată de Mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, me
saj ce dă expresie profunzimii cu 
care este abordată în România pro
blema educării tinerei generații în 
spiritul cultului muncii, al înaltelor 
idei ale umanismului. De asemenea, 
vorbitorul a reliefat că. așa cum au 
subliniat și participanții la seminar, 

se autocomandă și se autoreglează. 
Ea se bucură de o longevitate uimi
toare, de ordinul miliardelor de ani. 
Dacă omul ar vrea să înlocuiască in
tegral această uzină biologică, utili- 
zind tehnicile imperfecte de care dis
pune in prezent, ar avea însă ne
voie de o eantitate de energie mai 
mare decât cea pe care o furnizează 
Soarele planetei, iar pentru ampla
sarea instalațiilor — de un spațiu 
mai mare decit pot oferi toate pla
netele sistemului nostru solar la 
un loc.

Dacă omenirea speră să găsească 
undeva un ajutor substantial pentru 
soluționarea penuriei de energie cu 
care este confruntată, ea trebuie să-l 
caute, în primul rînd, in studierea 
acestui sistem și in punerea in prac
tică a numeroaselor „tehnologii" pro
prii ale acestuia. Dacă examinăm 
care sint sistemele de producție a 
energiei cu cele mai promițătoare 
perspective pentru omenire, de ce 
să nu apelăm la aceleași surse 
din care natura însăși iși procură 
energia. Natura iși „acoperă" de mi
liarde de ani necesitățile energetice, 
din radiațiile solare. Ar fi suficient 
să se treacă la folosirea directă a 
energiei solare ; în loc ca această 
energie ajungind pe Terra să fie re
flectată in spațiu sub formă de ra
diații calorice, ea s-ar transforma 
mai întîi in electricitate — energie 
mecanică apoi, ca orice energie de
gajată, se va metamorfoza în căl
dură pentru a fi restituită spațiului.

Or, cu actualele metode de pro
ducție, transformare și utilizare a 
energiei, vom irosi în scurtă vreme 
energia solară „de conservare", cap
tată în decurs de milioane de ani de 
către plante, iar pe viitor și pe cea 
existentă sub formă de combustibili 
fosili. Aceste metode acuză și in
convenientul de a supraincărca 
atmosfera cu deșeuri poluante. Teh
nologiile biosferei, adică ale lumii 

tente între Universitatea Hopkins și 
Institutul de construcții din Bucu
rești, înțelegere care are drept scop 
promovarea schimbului de idei și de 
experiență în domenii inginerești, al 
hidrotehnicii, sistematizării și plani
ficării teritoriale a localităților ur
bane și rurale, probleme de mare 
actualitate pe plan mondial, in care 
România are bune rezultate. Progra
mele din cadrul înțelegerii se des
fășoară în condiții foarte bune. Cu 
prilejul vizitei, am stabilit cu foru
rile competente din țara dumnea
voastră detaliile desfășurării unei im
portante reuniuni internaționale, cu 
tema «Industrializarea și urbanizarea 
în România», pe care o va găzdui 
Bucureștiul anul acesta, la care vor 
participa un mare număr de spe
cialiști din diferite țări ale lumii".

A apărut: 
REVISTA DE FILOZOFIE

Nr. 6/1976

această manifestare, la care au fost 
reunite organizații și organisme na
ționale și internaționale de diferite 
orientări politice, a constituit un 
real și util schimb de experiență in 
domenii deosebit de importante ale 
creșterii și educării copiilor. în per
spectiva anului 1979 — „An interna
tional al copilului" — a fost relevată, 
de asemenea, necesitatea intensifi
cării tuturor eforturilor, pe plan na
țional și internațional, în vederea 
asigurării condițiilor de dezvoltare a 
tinerei generații intr-un climat de 
pace, securitate și bună înțelegere, 
de colaborare intre popoare.

★
în aceeași zi, participanții 

miner au fost primiți de 
Gâdea, ministrul educației și 
mintului, prilej cu care 
le-au fost prezentate 
pentru integrarea învățămintului ro
mânesc cu cercetarea și producția, 
precum și contribuția școlii la edu
carea copiilor in spiritul patriotismu
lui. al prieteniei și Înțelegerii inter
naționale.

la se- 
Suzana 
învăță- 

oaspeților 
preocupările

★
După-amiază, participanții Ia se

minar au vizitat cartiere noi ale 
Capitalei, Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România, precum 
și expoziția republicană a pionieri
lor „Mulțumim din inimă partidului". 

(Agerpres)
.. iii"

vii, căreia ii aparținem și noi, no 
furnizează, prin fotosinteză, în mod 
special, cele mai bune exemple de 
exploatare directă a energiei solare. 
Problema constă nu atit in rezol
varea unor dificultăți tehnice, cit 
mai ales în faptul că energia nuclea
ră acaparează astăzi, practic, toate 
creditele în sectorul cercetărilor 
energetice. Și aceasta este cu ătit 
mai regretabil cu cit cele două for
me de producere a energiei predo
minante in prezent, respectiv com
bustia cărbunelui, petrolului și ga
zului natural, pe de o parte, și pro
ducția de energie nucleară, pe de 
altă parte, nu oferă nici indepen
dență fată de materiile prime și nici 
posibilități nelimitate în exploata
rea lor, avind în vedere daunele 
majore aduse echilibrului ecologic. 
Deci din punct de vedere atit eco
logic, cit și energetic, sursele de 
energie „fără combustibil" — cum sint 
centralele acționate de energia ma- 
reelor, cele solare sau hidroelec
trice, energia geotermică sau eolia
nă — asociate cu tehnologiile de eco
nomisire (reciclarea, descentralizarea 
uzinelor energetice, stăvilirea stimu
lării artificiale a creșterii consumu
lui de energie) rămîn unicul mijloe 
viabil pentru o lungă perioadă de 
timp de a satisface nevoile energe
tice ale generațiilor viitoare, evitin- 
du-sc, totodată, repercusiunile nega
tive asupra omului și mediului în
conjurător. Trebuie să exploatăm 
aceste mijloace și să tindem spre 
un sistem energetic modern, autode- 
pendent, care să ocupe spațiu re- 
strins, să fie mai puțin expus cri
zelor și să comporte tehnici de com
binare și reciclare ; un sistem care 
să se sprijine nu pe unul, ci pe mai 
multe picioare. Acest gen de rețea 
interconectată, amplasată pe un spa
țiu restrins, într-o regiune amena
jată asemeni biosistemeior din natură 
va reduce și necesitățile de trans
port, ceea ce va constitui un nou pas 
spre o civilizație care consumă mal 
puțină energie, care contribuie în 
mai mică măsură la poluarea atmos
ferică și, în fine, care produce mai 
puține prejudicii ecosistemelor.

• UN NOU CARBU
RANT pentru automobile ex
perimentează cercetătorii din 
Tașkent. Cu ajutorul ultrasune
telor și pe baza unui tratament 
special chimic, ei au produs 
din benzină și apă o emulsie 
care și-a confirmat calitățile la 
automobilele obișnuite care 
circulă pe străzile capitalei Uz- 
bekistanului. Motoarele nu au 
trebuit să sufere vreo modifi
care. Orice fel de automobil 
poate circula cu noul carburant, 
informează T.A.S.S. Prin adao
sul de apă crește chiar cifra 
octanică a benzinei, iar polua
rea este mai redusă.

• METAMORFOZA 
UNUI LĂCAȘ DE CUL
TURĂ. Singura clădire de 
operă din Noua Zeefandă, 
„Grand Opera House" din Wel
lington, este scoasă la vinzare 
și, după toate probabilitățile, 
er putea să fie transformată 

tntr-un mare magazin, s-a anun
țat în capitala țării. Construită cu 
63 de ani in urmă în stil victo
rian, clădirea este unica de a- 
cest gen care poate găzdui mari 
ansambluri artistice și puneri 
in scenă de mari proporții. Ști
rea a provocat proteste în rin
dul iubitorilor de artă din Noua 
Zeelandă, care au calificat a- 
ceastă intenție drept „vanda
lism" și „crimă culturală". Nu
meroase personalități ale vieții 
culturale neo-zeelandeze au 
lansat un apel la organizarea 
unei campanii in vederea sal
vării operei din Wellington, ți- 
nind seama de faptul că în pla
nurile municipalității orașului 
nu figurează edificarea unei 
noi opere sau a unui nou teatru.

• TRANSPLANT DE 
DEGETE. O echipă de chi
rurgi australieni a reușit 
pentru prima oară să facă 
un transplant de degete în 
cadrul unei operații care a 
durat 14 ore. O mașină automa

tă de tăiat carne îi retezase mă
celarului David Finlayson toate 
degetele de la mina stingă. Me
dicii i-au luat degetul mare de 
la piciorul drept și inelarul de 
la mina dreaptă, pe care le-au 
atașat in locul celor pierdute. 
Transplantul a reușit, în curind 
măcelarul urmind să înceapă 
exerciții pentru a se deprinde 
să folosească degetele „străine".

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICA DIN A- 
VION. Cu ajutorul fotogra
fierii din avion, arheologii en
glezi au reușit să stabilească 
exact dimensiunile unei așezări 
din epoca fierului, cunoscută 
sub denumirea de Bradbury 
Rings. Așezarea, sub forma 
unui sistem de trei cercuri, este 
acoperită de o pădure densă. In 
ciuda numeroaselor cercetări 
la sol, arheologii nu reușiseră 
să-și formeze o imagine exactă 
asupra sa. Fotografiile din a- 
vion au scos la iveală contuni-

DE PRETUTINDENI
rile celor trei cercuri, datorită 
intensității diferite de culoare a 
vegetației care acoperă vechea 
așezare.

• ANTIBIOTICE IN 
APĂRAREA OPERELOR 
DE ARTĂ. Medicii și micro- 
biologii sint chemați să-și adu
că contribuția la apărarea ope
relor de artă. „înaintea unei 
restaurări sau conservări — a 
declarat prof. Sergio B. Curri, 
directorul Centrului de biologie 
moleculară din Milano . — este 
necesar ca specia de microbi 
care a atacat opera de artă să 
fie distrusă. Acest lucru se poa
te face cu un antibiotic adec
vat". Astfel, marmura Palatului 
ducal din Veneția este atacată 
de microbi care absorb anhidri
da sulfuroasă din gazele ema

nate de instalațiile industriale, 
transformînd-o în ghips. Bac
terii au atacat, de asemenea, 
monumente istorice din Bolog
na și Milano. Cercetări efectua
te cu microscopul electronic a- 
supra tabloului „Cina cea de 
taină" al lui Leonardo da Vinci 
au arătat că pictura este ataca
tă de o microfloră complexă. In 
prezent, tabloul este supus unui 
tratament cu antibiotice.

• FRUCTE... SINTE
TICE. Experții Institutului 
tehnologic din Massachusetts 
(S.U.A.) au anunțat că vor pre
zenta, în curind, fructe... sinte
tice. După cum afirmă ei, aces
te fructe au nu numai un gust 
identic cu cele naturale, cî și 
forma și aspectul acestora. De 
fapt fructe artificiale, cu gust 
și formă de ananas, au și fost 

preparate — pentru uzul astro- 
nauților. In curind, vor fi pre
parate asemenea fructe cu gust 
și sub formă de banane, mere 
sau cireșe. în componența fruc
telor sintetice intra alge, zahăr, 
gelatină, substanțe aromate, co- 
loranți etc., la care se adaugă 
vitamine și alte elemente nu
tritive.

• IN APĂRAREA 
FONDULUI CINEGETIC, 
în multe țări ale Africii occi
dentale a început sezonul de 
vinătoare. Cu acest prilej, zia
rul „Soleil" din Dakar arată că 
in Senegal au dispărut, de mult 
timp, girafele ; că elefanții, 
struții, leii sint pe cale de dis
pariție. Pentru a apăra aceste 
animale de braconieri și trafi
cări ții de piei, in Senegal, în- 
tr-un număr de regiuni, vînă- 
toarea a fost interzisă cu desă- 
virșire, în altele — taxele pen
tru obținerea unui permis au 
fost majorate de 2—3 ori. To

tuși — subliniază ziarul — 
lupta pentru apărarea faunei a- 
fricane este dificilă. Odată cu 
deschiderea sezonului, la Dakar, 
la ..tîrgul negru", au și apărut 
blănuri de pantere și gheparzi 
— animale devenite extrem de 
rare.

• MĂȘTI DE GAZE 
ÎMPOTRIVA poluării. 
Cercetările efectuate in orașe 
dintre cele mai mari din 
lume arată că Teheranul se si
tuează pe unul din primele 
locuri în ce privește poluarea 
atmosferică. Ca urmare — a- 
nunță ziarul „Kayhan" — în 
Iran se vor pune in vinzare, 
intr-un viitor apropiat, măști 
menite să ofere protecție împo
triva atmosferei poluate din a- 
numite zone ale capitalei. De 
pe acum, poluarea aerului în 
marile orașe și centre industria
le iraniene este considerată o 
problemă a cărei rezolvare se 

impune cu maximă urgență — 
precizează ziarul.

® AU CUNOSCUT 
OLMECII BUSOLA ? 
După cum relatează revista 
„Science", în localitatea San 
Lorenzo, nu departe de Vera
cruz (Mexic), a fost găsită o bu
cată de fier magnetic care poa
te fi folosită, cu multă ușurin
ță, drept busolă. Analizat cu 
metoda carbonului radioactiv, 
stratul de sol din care a fost 
dezgropată bucata de fier res
pectivă a fost datat intre anii 
1400—100 î.e.n. Acest lucru a 
determinat pe expei-ți să enunțe 
ipoteza că olmecii, un trib de 
indieni mexicani care trăiește 
și astăzi pe aceste meleaguri, 
ar fi cunoscut busola. Dacă a- 
ceastă supoziție va fi confirma
tă și de alte descoperiri, atunci 
olmecii au fost primii din lume 
care au folosit proprietățile 
magnetice ale fierului în sco
puri de orientare.

în fiecare an. Soarele trimite pe 
mica noastră planetă 120 miliarde 
megawați — energie echivalentă cu 
cea produsă de circa 100 milioane de 
centrale nucleare de cea mai mare 
capacitate. Straturile înalte 'ale 
atmosferei reflectă 30% din această 
imensă cantitate de energie ; 46% 
este absorbită de suprafața terestră 
și, la rindul ei, reflectată după ce 
în prealabil a. fost transformată în 
energie calorică. Din cantitatea de 
24% rămasă, 23% servește la evapo
rarea apei. In acest fel se epuizează 
99%' din energia solară ce ajunge pe 
Terra. Restul de 1% se regăsește in 
mișcarea vinturilor, a valurilor și 
în curenții marini. Doar 0,027% din 
energia solară este absorbită prin 
fotosintezâ de către plante, care 
„prelucrează" în laboratorul lor in
tim lumina solară. Această restrîn- 
să Cantitate menține în viată plan
tele, animalele, omul însuși. Or, ea 
reprezintă aproximativ triplul con
sumului global actual de energie.

Flora de pe Terra consumă anual 
200 miliarde tone de materii organice 
și 100 miliarde tone de oxigen. A- 
ceeași cantitate recombină ființele 
vii ale planetei pentru a le elimina 
sub formă de bioxid de carbon și 
apă. Prin urmare, este vorba de un 
enorm metabolism, de transformarea 
materiei și energiei, cu un randa
ment ideal, de aproape 98% (în 
timp ce motorul cu explozie are un 
randament de numai 13%). Natura 
nu este afectată nici de lipsa de 
energie și nici nu cunoaște proble
ma reciclării deșeurilor (ea dispune 
de regulă pentru fiecare reziduu de 
o serie de sisteme care îl transfor
mă intr-un nou subprodus). Acest 
sistem constituie o inepuizabilă sur
să de mecanisme intime din cele 
mai Ingenioase, care economisesc 
energia.

Toate acestea fac din biosferă o 
superfabrică, unică în felul ei, care
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Sprijin ferm mișcărilor de eliberare 
națională din sudul Africii

Vizita președintelui Iosip Broz Tito in Libia
LAGOS. — In comunicatul comun 

publicat la Lagos la sfirșitul vizitei 
efectuate în Nigeria de președintele 
Zambiei. Kenneth Kaunda, la invi
tația președintelui nigerian Olusegun 
Obasanjo, se subliniază că cei doi 
Șefi de stat au lansat tuturor forțe
lor mișcării de eliberare națională 
din Africa de Sud apelul urgent de 
a se uni în lupta lor. pentru a păși 
astfel într-o etapă de pa.ce. dreptate, 
demnitate umană și independentă 
autentică.

YAOUNDE, — Camerunul va spri
jini cu hotărire mișcările de elibe
rare națională din sudul Africii Si va 
continua să acționeze pentru elibe
rarea deplină a continentului african 
— a declarat președintele camerunez. 
Ahmadou Ahidjo. în cadrul lucrări
lor celui de-al IV-lea Consiliu na
tional al Uniunii Naționale din Ca
merun. El a cerut să fie depuse 
toate eforturile pentru a asigura in
stituirea de guverne independente în 
Azania, Namibia si Zimbabwe,- pe 
baza egalității rasiale și a unei con
duceri democratice, a majorității 
populației.
ACȚIUNI DE SOLIDARITATE 

MUNCITOREASCA
DAR ES SALAAM. — Intr-o de

clarație publicată la Dar Es Salaam, 
Congresul Panafrican. din Azania își 
exprimă satisfacția fată de atitudi
nea uniunilor sindicale din unele 
țări occidentale de a boicota activi
tăți destinate Africii de Sud. în spi
rit de solidaritate cu mișcarea de 
eliberare din această țară în lupta 
sa justă împotriva politicii rasiste, 
de apartheid.

Documentul arată că unele țări 
occidentale au sprijinit regimul ra
sist din Africa de Sud cu fonduri 
importante si cu armament modern, 
in scopul menținerii statu quo-ului 
în acest stat. Congresul . panafrican 
din Azania exprimă speranța că 
muncitorii din aceste țări vor între
prinde — în sprijinul luptei poporu
lui sud-african — noi acțiuni împo
triva acelor firme si companii care 
au investit miliarde de dolari în 
Azania, Namibia și Zimbabwe.

Declarația face apel la muncitorii

de pe continentul african să sprijine 
lupta armată a poporului sud-afri
can, calificată drept „singura cale ce 
va duce la schimbări pozitive în re
giunea sudică a Africii".
CONTINUAREA CONSULTĂRI
LOR IN PROBLEMA RHODE- 

SIANA
CAPETOWN. — Ambasadorul bri

tanic Ivor Richard, președintele Con
ferinței de la Geneva in problema 
viitorului constituțional al Rhodesiei, 
a sosit marți la Capetown, inaugu- 
rîndu-și un nou turneu african con
sacrat examinării situației rhode- 
siene. El va avea noi runde de con
vorbiri cu toate părțile interesate. 
Ambasadorul britanic va conferi la 
Capetown cu oficialități ale Repu
blicii Sud-Africane, apoi la Sa
lisbury, capitala rhodesiană. îl va 
în ti Ini pe primul ministru Ian Smith, 
precum și pe episcopul Abel Mu- 
zorewa, lider al Consiliului Național 
African. Ulterior, ambasadorul brita
nic urmează să aibă întâlniri cu șefii 
de stat ai celorlalte tari vecine Rho
desiei, precum și cu alți conducători.

Ivor Richard a declarat că va ră- 
mîne în Africa australă atîta timp 
cit va fi necesar pentru realizarea 
misiunii sale de deblocare a confe
rinței de la Geneva. El a apreciat, 
totodată, că a realizat anumite pro
grese în cursul turneului efectuat 
pină acum in această zonă.

Diplomatul britanic, a prezentat 
* miercuri primului ministru al Repu

blicii Sud-Africane, John Vorster. 
ultimele propuneri britanice pentru 
transferarea pe cale pașnică a pu
terii în miinile populației de culoare 
majoritare, în Rhodesia. Deși detalii 
în legătură, cu aceste propuneri nu 
au fost date publicității, se apreciază 
că ele preconizează ca Marea Brita- 
nie să joace un rol important in do
meniile apărării, justiției și aface
rilor interne. în cabinetul de tran
ziție.

înainte de începerea convorbirilor, 
Ivor Richard a afirmat că intilnirea 
de miercuri cu John Vorster diferă 
de cea avută cu trei săptămini în 
urmă. întrucit de această dată va 
prezenta unele propuneri concrete.

TRIPOLI 19 (Agerpres). — La 
Tripoli au avut loc convorbiri intre 
Mbamer El Geddafi, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției al Libiei, și Iosip Broz Tito. 
președintele R.S.F. Iugoslavia, aflat 
într-o vizită prietenească,. de lucru 
în această țară. Convorbirile — .in
formează agenția Taniug — au cu
prins un detaliat schimb de păreri 
referitoare la cele mai actuale pro
bleme internaționale. îndeosebi la si
tuația din Orientul Apropiat. Părțile 
și-au exprimat atașamentul față de 
politica și principiile de nealiniere 
și au relevat necesitatea consolidării 
unității țărilor nealiniate.

în continuarea convorbirilor, păr
țile au exprimat satisfacția pentru 
rezultatele și dezvoltarea cooperării 
dintre cele două țări și au căzut de

acord, să fie depuse eforturi reci
proce perțtru extinderea, în conti
nuare. a relațiilor bilaterale. Au fost 
abordate, de asemenea, o serie de 
probleme internaționale, între care 
situația din Orientul Apropiat, coo
perarea în zona Mediteranei, pregă
tirile în vederea reuniunii de la Bel
grad a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și mișcarea 
de nealiniere.

★
CAIRO. — După cum transmite 

agenția M.E.N., vizita în Egipt a pre
ședintelui Iosip Broz Tito, programa
tă să înceapă la 20 ianuarie, a fost 
aminată ca urmare a încetării din 
viață a președintelui Consiliului Exe
cutiv Federal, Gemal Biedici.

BELGRAD

Declarație comună 
a P. C. Italian 

și P.C. din Japonia
ROMA 19.(Agerpres). — în decla

rația comună difuzată la încheierea 
vizitei întreprinse in Italia de o dele
gație a P. C. din Japonia, condusă de 
Tetsuzo Fuwa, șeful secretariatului 
C.C. al P.C.J.,-se arată că un princi
piu fundamental al relațiilor dintre 
partidele comuniste îl cpnstituie res
pectul riguros al autonomiei și inde
pendenței fiecărui partid. Documentul 
relevă că. în cursul convorbirilor', cele 
două partide au constatat o identitate 
de păreri într-o arie largă de pro
bleme.

Delegația P. C. din Japonia a avut 
convorbiri cu secretarul general al 
P. C. Italian. Enrico Berlinguer, și 
alți conducători ai partidului.

ORIENTUL MIJLOCIU
Principalele probleme economice și financiare 

ale Egiptului
expuse cu prilejul prezentării proiectului de buget pe anul 1977

Ședința comemorativă in legătură cu încetarea din viață 
a lui Gemal Biedici

BELGRAD 19 (Agerpres). — Pre
zidiul R.S.F'.I., Prezidiul C.C. al 
U.C.I., Adunarea R.S.F.I., Consiliul 
Executiv Federal, conducerile orga
nizațiilor obștești și delegații ale re
publicilor și provinciilor socialiste 
s-au reunit miercuri intr-o ședință 
comemorativă în legătură cu înce
tarea din viață a lui Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia.

Prezidînd ședința comemorativă, 
Vidoie Jarkovici, vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F.I., i-a invitat pe cei 
prezenți să păstreze uri moment de 
reculegere in memoria celui dispă
rut și a colaboratorilor acestuia care 
și-au pierdut viața in accidentul de 
avion.
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Ședința Prezidiului Uniunii Socialiste

Președintele Adunării R.S.F. Iu
goslavia, Kiro Gligorov, a evocat 
personalitatea și activitatea revolu
ționară a lui Gemal Biedici.

La ședința comemorativă au parti
cipat și membrii familiei dispăru
tului.

*
BELGRAD .— Președintele R.S.F. 

Iugoslavia, Iosip BrOz Tito, l-a 
decorat post mortem pe președintele 
Consiliului Executiv Federal, Gemal 
Biedici, cu ordinul de „Erou al Mun
cii Socialiste" pentru activitatea sa 
revoluționară de-a lungul anilor, pen
tru contribuția sa remarcabilă la dez
voltarea generală a țării și la conso
lidarea independentei R.S.F. Iugosla
via — transmite agenția Taniug

Este necesar ca procesul destinderii 
să capete un caracter universal64 

o Poporului Muncitor din Iugoslavie

În favoarea însănătoșirii situației 
internaționale

Comunicat comun al miniștrilor de externe ai U.R.S.S. și Poloniei
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

Încheierea convorbirilor oficiale din
tre Andrei Gromîko. ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.. și Emil Woj- 
taszek, ministrul polonez al afacerilor 
externe, a fost dat publicității un co
municat. După cum informează agen
ția T.A.S.S., documentul evidențiază 
importanța deosebită a propunerii 
Consfătuirii de la București a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, cu privire la în
cheierea de către statele partici

pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa a unui tratat 
prin care să se angajeze de a nu fo
losi primele arma nucleară unul îm
potriva altuia, tratat care ar contribui 
la reducerea pericolului unui război I 
nuclear și la însănătoșirea, în conți- I 
nuare, a situației internaționale. Cele j 
două părți au subliniat necesitatea | 
respectării și înfăptuirii tuturor pre- ! 
vederilor Actului final, pronunțîn- J 
du-se in favoarea unui schimb con- I 
structiv de păreri la reuniunea ce va | 
avea loc. anul acesta, la Belgrad.

BELGRAD 19 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc, marți, o ședință 
a Prezidiului Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia, la 
care s-a relevat — după cum trans
mite agenția Taniug — că Iugoslavia 
privește Actul final al Conferinței 
de la Helsinki drept începutul și nu 
încheierea procesului securității si 
cooperării europene. Alături de ce
lelalte țări nealiniate. Iugoslavia a 
acționat consecvent în direcția des
tinderii internaționale, care trebuie 
să capete un caracter universal. In 
opinia Iugoslaviei, deși destinderea 
nu trebuie limitată la relațiile dintre 
două mari puteri sau dintre blocuri 
militare, aceasta nu neagă responsa

bilitatea lor deosebită în evenimen
tele mondiale. S.-a apreciat la aceas
tă ședință — continuă agenția Taniug 
— că interesele și mentalitatea de 
bloc frînează procesele pozitive în 
Europa, că există o serioasă întârziere 
în aplicarea principiilor de la Hel
sinki. Cursa înarmărilor continuă in 
proporții îngrijorătoare și există o 
semnificativă sporire a potențialelor 
militare în special,., în Europa. Iată 
de ce trebuie să se insiste pentru 
destinderea militară mai mult decît 
înainte. Fără aceasta nu poate exista 
o destindere reală în sensul politic 
larg — declară Uniunea Socialistă a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia.

„Problema esențială 
în Chile — refacerea 
puterii democratice'*  

— declara tovarășul
Luis Corvalan

LONDRA 19 (Agerpres). — Intr-un 
interviu abordat televiziunii britani
ce, Luis Corvalan, secretar general 
al Partidului Comunist din Chile, a 
relevat. „necesitatea efectuării unor 
transformări revoluționare în Chile". 
„Chestiunea fundamentală, a afirmat 
el, o constituie unitatea de acțiune a 
socialiștilor și comuniștilor și conso
lidarea mișcării Unității Populare. 
Acest lucru nu este însă suficient. In 
Chile se impun, în prezent, realiza
rea unei înțelegeri între mișcarea U- 
nitățij Populare și democrat-creștini, 
în vederea înlăturării regimului ac
tual. elaborarea unui program . politic 
comun vizînd refacerea puterii de
mocratice, crearea unei noi democra
ții în tară și înfăptuirea de noi trans
formări sociale".

„Sîntem gata, a precizat el, să re
cunoaștem drepturile opoziției și să 
menținem valorile democratice fun
damentale. Aceasta înseamnă că sîn
tem pentru un regim democratic în 
care să existe partide diferite. Fas
cismul însă trebuie înlăturat din 
viața națională. După -tot ce s-a în- 
tîmplat în Chile, o asemenea ideolo
gie nu poate fi acceptată, fiindcă 
este o tendință cu totul, străină, tra
dițiilor și opțiunilor democratice din 
țara noastră". .

CAIRO. — După cum anunță 
agenția M.E.N., ministrul egiptean de 
finanțe, Salah Hamid, a prezentat în 
Adunarea Poporului proiectul bu
getului de stat pe anul 1977. care se 
ridică la cifra record de 7,050 mi
liarde lire egiptene.

La rîndul său, Abdel Moneim EI- 
Kayssouny, vicepremier și ministru 
al economiei, a prezentat principa
lele probleme economice și finan
ciare care confruntă Egiptul, precum 
și propuneri pentru rezolvarea lor. 
Insistînd asupra urgenței soluționă
rii acestora, Kayssouny a arătat că 
vor fi identificate noi mijloace pen
tru depășirea actualei situații econo
mice dificile prin care trece tara, 
subliniind în acest ,sens că va fi mă
rită producția de petrol, precum și ve
niturile provenite dîn exploatarea 
Canalului Suez, recurgîndu-se tot
odată la credite externe pe termen 
lung, în special de la Statele Unite 
și Banca Mondială. In același timp, 
Kayssouny a anunțat că vor fi re
duse subvențiile de stat pentru aco
perirea prețurilor la unele bunuri de 
consum curent.

★
La Cairo și Alexandria au avut, loc 

marți manifestații împotriva majoră
rii prețurilor la unele produse ali
mentare, combustibil și alte bunuri, 
informează agenția M.E.N. La Cairo 
și în alte localități au fost introduse 
restricții de circulație.

*
Președintele Siriei, Hafez Al Assad, 

l-a primit marți seara, la Damasc, pe 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. întreve
derea a fost consacrată examinării 
ultimelor evenimente din Orientul 
Apropiat, problemei palestinene și 
situației din Liban — au anunțat 
surse oficiale siriene.

In aceeași zi. președintele Assad a 
avut convorbiri, la Damasc, cu fostul

într-o declarație făcută marți noap
tea, primul ministru, Mamdouh Sa
lem. a chemat populația la calm pen
tru crearea atmosferei propice exa
minării tuturor aspectelor problemei 
și ajungerii la o soluție care să co
respundă intereselor națiunii. Situa
ția economică, a spus el. cere luarea 
unor măsuri hotărite. Orice aminare 
în această direcție poate face impo
sibilă găsirea de soluții adecvate.

Una din aceste măsuri, a precizat 
primul ministru, este reducerea sub
vențiilor de stat care urmăresc sta
bilizarea preturilor deoarece ele ame
nință cu paralizarea dezvoltării eco
nomiei. Guvernul, a adăugat el. caută 
să facă față inflației prin coordona
rea producției cu consumul.

Fouăd Mohieddine. ministru de 
stat pentru problemele Adunării Po
porului. a declarat mărfi în Comisia 
parlamentară a planului, și bugetului, 
potrivit Agenției France Presse. că, 
pentru a veni în sprijinul populației, 
guvernul este gata. în colaborare cu 
parlamentul, să procedeze la o re
examinare obiectivă a creșterii pre
țurilor.

Potrivit unei informații transmise 
miercuri după-amiază de agenția 
M.E.N., guvernul egiptean a hotărit 
să suspende deciziile privind majo
rările de prețuri, stabilite luni. Dis
poziția a fost dată de primul minis
tru Mamdouh Salem.

★
președinte libanez. Suleyman Fran- 
gieh, și cu Pierre Gemayel, liderui 
Falangelor -libaneze.

, BEIRUT. — Țările arabe au acor
dat Libanului un prim ajutor fi
nanciar în valoare de cinci sute mi
lioane lire libaneze (aproximativ 170 
milioane de dolari), sumă care va fi 
consacrată construirii a aproximativ 
20 000 de locuințe — 'informează *-  
genția France Presse.

încetarea din viață a tovarășului Max Reimann
președinte de onoare al P. C. German

DUSSELDORF 19 (Agerpres). — 
Conducerea Partidului Comunist 
German a dat publicității, miercuri, 
un comunicat in care anunță, cu 
profundă durere, încetarea din viață 
la Dusseldorf, în virstă de 78 de ani. 
a tovarășului Max Reimann, pre
ședinte de onoare al P. C. German, 
membru al Prezidiului Conducerii 
P.C.G.

In necrologul publicat de către 
Conducerea P.C.G. se arată că Max 
Reimann a deținut, timp de mulți 
ani. funcția de președinte și cea de 
prim-secretar al Partidului Comunist 
din Germania. Necrologul relevă, de 
asemenea, meritele lui Max Reimann 
în lupta de rezistență împotriva fas
cismului, în lupta pentru cauza pă
cii. a libertății și socialismului.
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agențiile de presă transmit:
R P CHINEZĂ Magnetometru nuclear pentru 

anticiparea cutremurelor

Raportul președintelui Gerald Ford 
asupra relațiilor economice externe ale S. U. A.
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Președintele Gerald Ford a prezentat 
Congresului raportul asupra relații
lor economice internaționale ale 
S.U.A. — document in care se apre
ciază că „cooperarea economică in
ternațională este mai dezvoltată în 
prezent decît oricînd in perioada de 
după cel de-al doilea război mondial" 
„In 1976 a fost înregistrată o nouă 
creștere a volumului schimburilor co
merciale mondiale, după declinul în
registrat în 1975 — primul de acest 
fel în ultimele trei decenii".

Documentul consemnează hotărârea 
S.U.A. de a nu aplica măsuri comer
ciale restrictive și de a desfășura ne
gocieri în vederea liberalizării actu
alului sistem comercial international.

Printre problemele economice cri
tice încă nerezolvate, raportul pre
ședintelui S.U.A. menționează : ne- 
asigurarea unui nivel constant al» 
creșterii economice — atît în țările 
industrializate occidentale, cit și. în 
țări în curs de dezvoltare, inflația, 
șomajul și deficitele excesive ale bu
getelor cheltuielilor publice ; ne
cesitatea pentru Statele Unite și alte 
țări industrializate de a crea noi 
locuri de muncă și a spori producti
vitatea muncii ; rezultate nesatis
făcătoare înregistrate de S.U.A. și 
alte țări consumatoare de petrol în 
reducerea dependentei lor fată de 
importurile de petrol. în dezvoltarea 
propriilor resurse energetice și în e- 
conomisirea energiei.

Protocol polono-cubn- 
nOZ. La ^ar?ov’a a ^ost semnat pro
tocolul polono-cubanez privind 
schimburile de mărfuri și plățile pe 
anul 1977. Documentul, informează 
agenția P.A.P., prevede o creștere a 
schimburilor bilaterale cu 33 la sută 
față de anul precedent.

Schimburi comerciale în
tre Belgia și Bangladesh. 
O delegație formată din reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri și in
dustriale belgiene a sosit in Ban
gladesh pentru convorbiri cu oficia
litățile guvernamentale asupra spo
ririi schimburilor comerciale bilate
rale și asupra posibilei realizări a 
unor proiecte comune.

Alegeri. RePublica populară
Socialistă Albania vor avea loc la 3
aprilie alegeri pentru consiliile si 
tribunalele populare ale districtelor 
— informează . agenția A.T.A. In 
perspectiva scrutinului, la Tirana a 
avut loc un seminar național in ca
drul căruia au foșt. analizate sarci
nile privind pregătirea și desfășu
rarea alegerilor.

Cerere de urgentare a 
întrunirii O.P.E.C. Ministrul pe
trolului al Qatarului, Aziz Ben Kha- 
lifah Al Thani, a remis primului mi
nistru kuweitian, Jaber Al Ahmad, 
un mesaj în care propune întrunirea 
de urgentă a Organizației Țărilor 
Exportatoare de Petrol. Reuniunea 
a.r urma să fie consacrată examinării 
efectelor pe piața mondială a pe
trolului ale majorărilor de prețuri, 
stabilite la reuniunea de la Doha.

Intr-o declarație a P.C. 
Paraguayan,trarismisi »șe?- 
ția Prensa Latina, se face apel la for
țele democratice din țară pentru crea
rea unui front antidictatorial. Decla
rația relevă că realegerea frauduloasă 
a lui Stroessner la președinție are ca 
scop. între altele, menținerea cu orice 
preț în Paraguay, a. vechii organizări 
economice, sociale și politice, bazată 
pe proprietatea de tip latifundiar, ex
ploatarea și dominația imperialismu
lui. Este absolut necesar — se spune 
în declarație — ca toate forțele ce 
se opun reformării constituției și 
farsei alegerilor să se pună de acord 
pentru acțiunea unită, coordonată a 
maselor, pe baza unei platforme de 
convergențe democratice minime. 
Comuniștii, paraguayeni evidențiază 
că la această amplă uniune de forțe 
trebuie să participe aHtiv și elemen
tele progresiste din cadrul forțelor 
armate.

La fabrica de aparate 
de radio Lu-an din pro
vincia Anhwei. din 
estul Chinei, a fost rea
lizat prototipul unui 
dispozitiv - Seismologie 
cu indicatori numerici, 
de înaltă precizie. El va 
fi. folosit, ca parte com
ponentă a unui magneto
metru nuclear utilizat 
in supravegherea feno
menelor care permit 
anticiparea cutremure
lor de pămînt.

.Avțnd la bază princi
piul proceselor nuclea
re, instrumentul poate

măsura și înregistra in 
mod permanent intensi
tatea timpului magnetic, 
al Pămintului. Cind 
timpul geomagnetic ' al 
formațiunilor de -roci 
indici variații anorma
le. care se înregistrează 
de obicei înaintea cu
tremurelor, magnetome- 
trul poate măsura aceste 
variații cu .acuratețe, 
oferind date geomagne
tice exacte in vederet 
observării și prevederii 
seismelor.

Rezultatele probelor șl 
verificărilor la care a

fost supus noul instru
ment de către institutele 
seismologice din peste 
20 de provincii și muni
cipalități din China do
vedesc performantele 
deosebite ale acestuia. 
Astfel, sînt necesare nu
mai 10 secunde pentru 
ca .instrumentul să ofe
re un ansamblu de date, 
pornind din momentul 
măsurării magnetismu
lui și pină la indicarea 
rezultatelor. în prezent 
se pregătește producția 
de serie a acestui in
strument.

FOTO-A CTUALITA TE

marea BRiTANiE.- Sub incidența crizei economice

Mutații in tiparele tradiționale 
ale vieții politice

Pe fundalul „Celei mal serioase 
crize economice de după ’30" 
(„TIMES"), scena politică britanică 
prezintă o serie de frămînțări care 
ies din tiparele tradiționale, bine 
cunoscute. Confruntările dintre prin
cipalele partide politice, în spe
cial dintre laburiști și conservatori, 
par în momentul de față oarecum 
estompate de disputele manifestate 
chiar în interiorul partidelor respec
tive, între diferitele lor curente și 
tendințe, precum și între personali
tăți din sinul acestora.

Recenta demisie a lui Reginald 
Prentice din guvern a scos la iveală 
nu numai divergentele de opinie 
existente, în anutaite probleme și în 
diverse perioade, în înseși rândurile 
cabinetului britanic, dar și pe cele

dului a luat ființă un așa-numit 
„grup al reformei", care preconizează 
unele mutații în politica și strategia 
conservatorilor, dar activitatea sa nu 
este agreată de noua conducere. A- 
ceasta. confruntată cu greutățile in
terne, a preferat să se retragă pe po
zițiile conservatorismului britanic 
tradiționalist. Și, în ciuda reculului 
înregistrat de partidul laburist aflat 
la putere de aproape trei ani. ca și 
a nemulțumirilor populare fată de 
dificultățile economice, conservatorii 
nu sînt în prezent mai aproape de 
realizarea speranțelor lor de a reveni 
la guvernămînt. decît au fost cu un 
an sau doi în urmă.

Nici la liberali lucrurile nu stau 
mai bine. David Steel, aleS lider după 
ce Jeremy Thorpe s-a compromis ca

niază ca „obiectiv prioritar" nici mai 
mult, nici mai puțin decît „controlul 
salariilor" celor ce muncesc. Patronii 
cer guvernului pe un ton ultimativ : 
„să ni se acorde deplina libertate să 
folosim așa cum dorim banii noștri" 
— adică profiturile substanțiale pe 
care le realizează. Ei vor să nu mai 
existe nici un fel de opreliști în ceea 
ce privește transferul în străinătate al 
capitalurilor și utilizarea profiturilor 
pentru speculații care le aduc câști
guri apreciabile, refuzînd, totodată, 
să investească in industrie. în scopuri 
productive. „Dacă Anglia ar izbuti 
să-și sporească partea sa in exportul 
mondial de bunuri manufacturate cu 
numai 1 la sută, aceasta ar insemna 
circa 400 000 noi locuri de muncă", 
scrie „TIMES".

Centrale nucleare. In Ita- 
lia- va începe. în aprilie a.c., con
struirea a două centrale nucleare de 
1 000 MW., în regiunea capitalei. 
Cele două centrale vor intra in 
funcțiune peste șase ani.

Recolta Statelor Unite. 
Potrivit datelor Ministerului Agricul
turii al S.U.A. recolta de porumb în 
1976 s-a ridicat, la 6,22- miliarde 
bușeli (1 bușel egal 35,2 litri), in 
creștere cu 7 la sută față de 1975. 
ceea ce constituie un record. Totalul 
producției de cereale este de 153 mi
liarde bușeli. Producția de soia a 
fost de 1,26 miliarde bușeli, ceea ce 
reprezintă o scădere de 18 la sută 
față de 1975.

Oficialități guvernamen- 
tale nipone au anunțat că Jap°- 
nia este gata să găzduiască viitoa
rea reuniune la nivel înalt a repre
zentanților celor mai dezvoltate state 
occidentale. Perioada preferată ar fi 
lunile mai și iunie. Premierul Takeo 
Fukuda va anunța această propu
nere în cadrul apropiatei șale între
vederi cu vicepreședintele american. 
Walter Mondale.

Primul ministru al Re
publicii Capului Verde, Pe- 
dro Pires, a sosit la Lisabona intr-o 
vizită oficială de trei zile, la invitația 
premierului Mario Soares.

Alegeri. Președintele Indiei,
Fakhruddin Aii Ahmed, a semnat, la 
19 ianuarie, decretul privind dizol
varea Camerei Inferioare a Parla
mentului Indiei. Alegerile generale 
au fost fixate pentru luna martie.

Deficit. Mexicul a înregistrat
un deficit de 2.085 miliarde dolari în 
comerțul său pe 1976 — a anunțat 
oficial Banca Națională a țării, adău
gind că 64 la sută din importuri au 
reprezentat mărfuri achiziționate de 
sectorul privat al economiei.

Producția mondială de 
Zahăr urmeaz®- atingă 87 mi
lioane de tone în anul agricol 
1976—1977, cu cinci milioane tone mai 
mult decît în sezonul agricol prece
dent — apreciază un document al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
dat publicității marți, la Roma.

Dificultățile economice prin care trece lumea capitalistâ în ansamblu se 
resimt și în Danemarca, ceea ce determină o intensificare a luptei 
revendicative a oamenilor muncii din această țară. In fotografie: 

demonstrație Io Copenhaga împotriva șomajului în creștere

Va fi salvat „fluviul bolnav" 
al Europei?

mult mai profunde din sinul partidu
lui laburist de guvernămînt. „Labu
riștii. scrie ..DAILY MIRROR", trec 
printr-o perioadă dificilă a guvernă
rii lor". Intre aripa de stînga. de cen. 
tru și de dreapta laburiste există une
ori. în multe probleme, controverse 
chiar mai adinei decît acelea dintre 
laburiști și conservatori sau dintre 
conservatori și liberali. în parlament 
au fost împrejurări c.înd cabinetul 
Callaghan a fost salvat de deputati 
aparținind altor partide. întrucît multi 
deputati laburiști votaseră împotriva 
propriului lor guvern. Semnificativ 
este și faptul că, de multe ori. parti
dul laburist, și în mod deosebit Co
mitetul executiv national, se situ
ează pe poziții opuse celor ale 
cabinetului. „In întreaga istorie a 
tării, scria ..DAILY MAIL", n-a exis
tat niciodată un asemenea exemplu 
de -divorț- intre cabinet și partidul 
de guvernămînt cum a fost marea 
demonstrație împotriva măsurilor de 
reducere, de către guvern, a cheltuie
lilor publice, organizată la Londra de 
Comitetul executiv national al labu
riștilor împreună cu sindicatele".

în ceea ce-i privește pe conserva
tori, aceștia, după cum se știe. încă 
nu și-au revenit după înfrîngerile 
suferite în alegerile generale trecute, 
iar schimbarea fostului lider Edward 
Heath cu Margaret Thatcher n-a 
adus partidului nici forța și nici uni
tatea pe care sconta pentru 
a ieși din impas. In interiorul parti-

urmare a unui scandal public, n-a 
găsit acele modalități care să de
termine un reviriment al organiza
țiilor liberale. Disputele din interio
rul partidului, în pofida încercărilor 
conducerii de a le camufla, au adin- 
cit prăpastia dintre diversele tendin
țe exprimate la conferința națională 
din toamna trecută. Iar ultimele con
fruntări electorale locale au repre
zentat tot atîtea grave infrîngeri 
pentru candidații liberali.

Cauzele principale ale acestor 
dispute și frămînțări interne sînt de 
natură economică. în ultimă instanță, 
forțele care se confruntă pe scena 
politică încearcă să dea răspuns, fie
care în felul său, la întrebările pe 
care le ridică complexele dificultăți 
prin care trece Marea Britanie : 
inflația, șomajul, deficitul balanței de 
plăți, devalorizarea lirei sterline, re
ducerea standardului de viață al ma
selor populare. Și întrebarea-cheie 
este : cine urmează să suporte greu
tățile crizei și ale redresării econo
miei ?

„Establishment“-ul. adică insti
tuțiile și structurile tradițio
nale ale puterii — politice sau 
economice — se străduiește, după ca
lapoadele din trecut, să arunce în
treaga greutate în spatele păturilor 
majoritare ale poporului. Așa proce
dează, de pildă, Confederația indus
triei britanice (reprezentînd patro
natul), care a lansat un „program de 
acțiune pentru 1977", în care subli-

Dar, in problemele politice, econo
mice. și sociale ale țării, un cuvînt 
de spus au și sindicatele. Acestea, 
reflectind presiunea milioanelor 
de membri, al căror standard de via
ță este permanent amputat prin creș
terea preturilor și inflației, au declan
șat o campanie in vederea „reparti
zării judicioase a dificultăților eco
nomice". „Criza, a declarat liderul 
sindical Jack Jones, nu a fost creată 
de muncitori și ca atare nu ei trebuie 
să fie nevoiți să-i suporte consecin
țele". In acest context, sindicatele 
presează guvernul să introducă „im
pozitul pe avere" care „să deschidă 
calea spre o mai echitabilă distribuire 
a bogățiilor și veniturilor". Potrivit 
Congresului Sindicatelor Britanice, in 
Anglia „1 la sută din populație deține 
un sfert din bogățiile țării, iar 5 la 
sută dispune de peste jumătate din 
avuția națională".

In această situație complexă și di
ficilă. guvernul Callaghan preconi
zează redresarea economiei prin 
„creșterea eficienței", „reducerea in
flației și a numărului șomerilor", „spo
rirea productivității muncii și a com
petitivității". Toate acestea au in ve
dere introducerea de „curbe de sa
crificiu", care — după cum scrie 
„MORNING STAR" - „vor lovi, in 
actualele condiții, mai degrabă în 
cei săraci, decît in cei avuți".

N. PLOPEANU

IARNA
STATELE UNITE. Vremea ex

trem de rece din S.U.A. a silit pe 
constructorii de automobile din De
troit să inchidă mai multe uzine 
pentru a economisi carburanți. Mă
suri economice asemănătoare au fost 
luate și in alte orașe și state ame
ricane. în statul Pennsylvania a fost 
decretată stare de urgență din cauza 
scăderii rezervelor de carburanți 
pentru încălzirea locuințelor.r De 
asemenea, marea oțelărie din 
Pittsburg a fost silită să-și înceteze 
producția. în unele state din nordul 
S.U.A. au fost inchise numeroase 
școli. La New York, unde tempe
raturile se situează în jur de minus 
30 grade C, transportul rutier, fero
viar și fluvial a fost paralizat, iar la 
Chicago, locuitorii. au fost chemați 
să-și restrîngă la minimum consu
mul de electricitate. în citeva state 
din sud, apticultorii au luat măsuri 
speciale pentru salvarea culturilor 
de citrice de la îngheț.

TURCIA. Vremea extrem de fri
guroasă afectează o mare parte a 
comunicațiilor in multe părți din 
Turcia, se arată intr-un comunicat 

I al oficiului de meteorologie turc.

GREA
în partea estică a țării a fost înre
gistrată cea mai scăzută temperatură 
din ultimii 42 de ani (minus 30 de 
grade C). Mai multe șosele și linii 
de cale ferată au fost inchise pe ru
tele dintre Ankara și regiunea su
dică a țării.

ITALIA. Zona nordică a Italiei, în
deosebi regiunea Trentino-Alto-Adi- 
ge, înregistrează un frig apreciat ca 
„polar". în mai multe centre din Do- 
lomiți, intre care și stațiunea de schi 
Val Gardena, termometrul a coborit 
in ultimele zile la minus 19 grade "C. 
Recordul frigului s-a semnalat la 
Valle de Vizze — minus 26 grade C. 
Chiar în orașe, ca la Bolzano, mini
ma a fost de minus 18 grade Celsius.

CANADA. Datorită timpului deose
bit de friguros care se menține, de 
mai multe zile in zona de est a Ca
nadei, 14 nave au fost blocate de 
ghețuri pe fluviul St. Laurent. Ghea
ta s-a acumulat mai ales in jurul a 
două poduri, la Quebec, barind com
plet navigația vaselor pe fluviu. Trei 
spărgătoare de gheață au fost trimi
se in zonă pentru a sfărima barajul.

Aceasta este întreba
rea pe care și-o pun 
majoritatea celor in
teresați. după recenta 
semnare de către Fran
ța. R.F. Germania. El
veția. Olanda și Lu
xemburg a unui acord 
privind organizarea de 
acțiuni comune îm
potriva poluării Rinu
lui. în prezent. Rinul 
recepționează, in fie
care zi, de-a lungul 
cursului său din Alpi 
și pină in Marea Nor
dului, in jur de 90 000 
de tone de deșeuri de 
la diferitele industrii 
instalate pe malurile 
sale. Este o cifră care 
nu mai necesită nici 
un fel de comentariu...

Acordul, care pune 
capăt unui deceniu de 
diseuții și tergiversări, 
prevede, in esență, 
două puncte princi
pale : in primul rind, 
angajamentul de a nu 
mai deversa in Rin un 
număr de produse chi
mice considerate ex
trem de periculoase, o 
dată cu stabilirea o- 
bligativitătii obținerii

unor autorizații spe
ciale pentru deversa
rea altor substanțe, a- 
preciate ca mai puțin 
nocive ; in al ■ doilea 
rind, finanțarea unui 
program comun de de
poluare.

Pentru multi eco
logi, acordul semnat 
nu este insă decit un 
debut modest pe lun
ga și anevoioasa cale 
a încercării de salva
re a faunei și florei 
Rinului, a sănătății 
oamenilor care trăiesc 
pe malurile sale. Ape
le Rinului sint folosite, 
după cum se știe, pen
tru alimentarea cu apă 
potabilă a aproxima
tiv 14 milioane de lo
cuitori din Europa oc
cidentală. Or. după 
cum afirmă specialiș
tii. aceste ape sînt in
festate de circa 2 000 
de substanțe. com
puși chimici sau me
tale, multe primejdi
oase pentru sănătate 
— mercur, cadmiu, 
fosfor, arsenic, plumb, 
nitrați etc. Instalarea*  
unor centrale nuclea

re de-a lungul malu
rilor Rinului, care au 
permisiunea să dever
seze mari cantități de 
apă caldă, nu poate 
decit să agraveze pro
blemele create prin 
existenta aici a nu
meroaselor industrii — 
siderurgice,. uzine chi
mice, rafinării de pe
trol ș.a., scrie „Tri
bune de Genăve". In 
această situație, depo
luarea Rinului capătă 
un caracter de urgen
tă.

Iar acordul semnat 
are, înainte de toate, 
relevă același ziar, 
menirea să readucă in 
discuție, cu accente 
mai dramatice ca ori- 
cind. destinul bătri- 
nului fluviu european, 
leagănul atitor și ati- 
for legende. Cu secole 
in urmă, oamenii cău
tau in Rin aurul Nibe- 
lungilor. Astăzi, nu vor 
decit să salveze fluviul 
bolnav, să redea lim
pezimea albastră ape
lor sale...

V. PAUNESCU
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