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• Combinatul de

ir Ij>
Hotărîte sa înfăptuiască în mod exemplar planul pe 1977, 

colectivele altor unități economice își asumă angajamente 
însuflețitoare.

Astăzi publicăm chemările la întrecere lansate de
ii• întreprinderea ,,23 August 

București
® Trustul de construcții industriale 

Cluj-Napoca
® I. A. S. - Urleasca

Săvinești

județul Brăila 
fibre sintetice 
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O CERINȚA5 DEOSEBIT DE IMPORTANTA PENTRU

ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE ALE ACESTUI ANSARCINILE DE EXPORT
realizate ritmic, decadă cu decadă

națiunea a făcut-o“
5

Poporul roman a fost întotdeauna forța decisivă
a marilor

energic al întregii 
de aceea, domni- 

domnitorului (Ale-

evenimente din istoria țării

în cadrul sarcinilor complexe ce stau în fața colectivelor din între
prinderi în acest an, o deosebită însemnătate are realizarea exemplară 
a planului de export. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 27—28 decembrie 
1976, îndeplinirea ritmică, zi de zi, decadă cu decadă, la nivelul înal
telor exigențe calitative ale partenerilor externi, a sarcinilor de export 
trebuie să preocupe sistematic conducerile unităților economice, orga
nizațiile de partid. în condițiile ritmului înalt de creștere a exportului 
prevăzut pentru acest an, orice întârziere în livrarea unor produse pe 
piața externă poate genera dereglări atit în mecanismul indicatorilor 
economici ai întreprinderilor, cit și in asigurarea resurselor valutare 
ale țării. , ,

Cum se acționează în întreprinderi din județul Cluj pentru înde
plinirea și depășirea, în condiții bune, a planului de export ? iată 
tema anchetei noastre.

La capacitatea 
proiectată

1977 este primul an in care tînăra 
întreprindere de transformatoare 
mici din Filiași — 'uni<;a unitate cu 
acest profil din țară — produce la 
întreaga capacitate. Muncind sub de
viza : ..Din prima decadă a anului', 
planul exemplar îndeplinit", colecti
vul acestei importante unități econo
mice doljene a reușit pină acum să 
obțină Însemnate succede iin produc
ție. Astfel, a fost livrat partenerilor 
externi primul lot de 100 de transfor
matoare și a început asimilarea în 
fabricație a celor dinții tipuri de 
transformatoare din cele 60 planifi
cate a fi introduse in fabricație in 
acest an. (Nicolae Băbălău).

Precizie de ceasornic 
în onorarea fiecărui 

contract
Nu fntimplător am ales județul 

Cluj pentru investigațiile anchetei 
„Scinteii". După cum se știe, recent, 
organizația județeană de partid de 
Aiqi a lansat o entuziastă chemare la 

trecere, pe anul 1977, către toate 
gănizațiile județene de partid. 

Printre obiectivele majore înscrise la 
loc de cinste in această chemare fi
gurează și depășirea cu 1,5 la sută a 
sarcinilor de livrare la export. Deși 
aparent modest, angajamentul asu
mat capătă adevăratele sale dimen
siuni, dacă avem în vedere că sar
cinile de export pe ansamblul jude
țului în acest an sînt substanțial spo
rite față de anul trecut, sau- dacă ținem 
seama de faptul că în ultimii cinci 
ani volumul exportului, pe ansamblul 
județului, a crescut de circa patru 
ori. Evident, în aceste condiții, fie
care procent de depășire a sarcinilor 
de export presupune eforturi susți
nute, conjugate, din partea fiecărei 
unități, planul și angajamentul asu
mat pe județ puțind fi realizate nu
mai și numai dacă fondul de marfă 
pentru export este asigurat ritmic, 
zi de zi, în condiții de calitate ire
proșabilă. Iată de ce și primul obiec
tiv pe care il urmărim în ancheta 
noastră vizează tocmai aceste pro
bleme.

Cit ați realizat în primele 15 zile 
din planul de export al lunii ianua
rie ? Din răspunsurile primite in 
mai multe unități spicuim : de la în
treprinderea de tricotaje „Someșul" 
au fost ■ livrate, potrivit graficelor, 
30 000 bucăți de tricotaje ; de la în
treprinderea de ciment Turda, zilnic

au fost fabricate și expediate circa 
1 000 tone de ciment, dar fondul de 
marfa pentru export asigurat zilnic, 
prin grija de bun gospodar a colec
tivului, se ridică la cel puțin 2 000 
tone ; la întreprinderea „Clujeana" — 
unitate care expediază la export o 
mare parte din producția sa — în 
prima jumătate a lunii s-au livrat 
peste i50 000 perechi încălțăminte, 
contractele „la 
tegral.

Ne-am oprit

zi" fiind onorate in-

Ne-am oprit doar la citeva exem
ple care pun in evidență un adevăr 
esențial : acolo unde conducerile de 
întreprinderi și organizațiile de par
tid se preocupă stăruitor de pregăti
rea și asigurarea tuturor condițiilor 
pentru buna desfășurare a produc
ției, unde colectivele de oameni ai 
muncii sint mobilizate pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor încă 
din primele zile, din primele decade 
ale anului — și rezultatele sint pe 
măsura acestor eforturi.
Un cult al promptitudinii 

și solicitudinii
stăruim asupra experienței u- 
din colectivele amintite — cel

La serviciul de export al întreprin
derii găsim, zilele trecute, trei 
telexuri. Un client din Anglia so
licita contractarea urgentă a 2 300 de 
perechi cizme cu talpă de bovine, cu 
termen de livrare in prima decadă a 
lunii mai : din S.U.A.. un client ce
rea ca. in cadrul unei comenzi lansate 
deja în fabricație, șă se schimbe cu
loarea fețelor de pantofi pentru fe
mei ; în sfirșit, un alt client solicita 
majorarea comenzii de ghete pentru 
bărbați, de la 2 500 la 4 800 perechi.

Cum răspundeți acestor solicitări ?, 
il întrebăm pe tovarășul Mihai Ma- 
ticș, de la serviciul export.

— Principalul obiectiv al întregii 
activități il constituie onorarea tutu
ror solicitărilor clienților noștri. A- 
vcm, desigur, un program de fabrica
ție riguros întocmit, pe fiecare co
mandă în parte, program care este 
urmărit zilnic, cu minuțiozitate, de 
la lansarea in producție a unei co
menzi, pină la livrarea produsului că
tre clientul extern. Zilnic, conducerea 
întreprinderii analizează rezultatele 
din ziua precedentă privind exportul, 
pe fiecare comandă in parte. Dacă 
apar, cumva, unele întirzieri. se iau 
măsuri de recuperare a lor in cel jnai 
scurt timp. Cit privește comenzile su
plimentare sau modificările la o co
mandă sau alta, cu asemenea solici
tări ne-am obișnuit. Este suficient ca 
o singură dată să nu fii prompt in 
formularea unui răspuns sau in ono
rarea unei comenzi, pentru ca clien
tul respectiv să te ocolească. A cîș- 
tiga o piață — mai ales în domeniul 
bunurilor de consum — este foarte 
greu; a o pierde este insă foarte ușor. 
Iată de ce in colectivul nostru s-a

„Unirea e actul 
națiuni române și 
lor, nici chiar 
xandiru Ioan Guza — n.n.). dar încă 
unui simplu particular nu-i recunosc 
și nici nu-i voi da vreodată drep
tul acesta de a zice că el â făcut 
singur unirea. Nu. domnilor, unirea 
națiunea a făeut-o“.

In aceste cuvinte, rostite de ma
rele bărbat de 
stat Mihail "Ko- 
gălniceanu în șe
dința Camerei din 
9 februarie 1863, 
și-a găsit, expresia 
o caracteristică e- 
sențială a actului 
crucial în destine
le poporului ro
mân, petrecut la 
24 ianuarie 1859.

Intr-adevăr. în
treaga desfășura
re a evenimente
lor care au dus la 
strălucita împli
nire din ianuarie 
1859 arată că U- 
nirea Principatelor 
n-a fost rezultatul fortuit al unei con
juncturi aparte sau creația unor 
oameni politici abili, ci s-a înfăptuit 
prin voința și lupta maselor celor 
mai largi, a fost opera întregului 
popor român, devenit o națiune con
știentă de legitimitatea și necesitatea 
constituirii statului său național.

în pragul epoci.i moderne, odată 
eu destrămarea orînduirii feudale, 
cu apariția relațiilor de producție 
capitaliste și cu formarea națiunii 
române, lupta poporului nostru pen
tru neatirnare s-a îmbinat tot mai 
strins cu lupta pentru unitate națio
nală, menită să ducă la făurirea 
unui stat liber, în care națiunea șă 
se poată dezvolta și afirma in depli
nătatea capacităților 
Aceste năzuinți 
contururi tot mai precise < 
activității oamenilor înaintați 
mii — cărturari și oameni 
care au înțeles cerințele noi 
identificat trup și .suflet cu 
țiile poporului.

Afirmată puternic încă în 
revoluției de la 1848. năzuința spre 
unire a devenit, in deceniul urmă
tor, problema centrală in viața po
litică a Principatelor, iar în condi
țiile acțiunilor perseverente desfășu
rate de emigrant» pașoptiști in 
străinătate și ale adincirii contradic
țiilor dintre marile puteri care se 
confruntau in războiul Crimeii — a 
dobindit o importanță europeană, 
fiind discutată la Congresul de; la 
Paris din 1856.

întrucit unele puteri antiunioniste 
— Turcia și Austria — pretextau că 
unirea n-ar fi o dorință unanimă în 
Principate, Congresul de la Paris a 
hetărit consultarea poporului român 
în privința viitoarei sale organizări

politice. prin convocarea unor adu
nări, așa-numitele Divanuri ad-hoc, 
atit în Moldova, cit și în Muntenia, 
formate din reprezentanți ai tuturor 
claselor și păturilor sociale. Această 
consultare a oferit maselor celor 
mai largi posibilitatea de a-și expri
ma cit se poate de limpede opțiunea 
lor fermă in favoarea unirii. Nenu
măratele adunări organizate in pe-

Dorim această unire din sufletul 
nostru și o interim". Un martor ocu
lar din București scria in februarie 
1857 că „toată lumea" este pentru 
unirea Principatelor, „cu excepția 
cîtorva mari boieri".

Odată cu pregătirea alegerilor pen
tru Adunările ad-hoc. lupta maselor 
a căpătat o și mai mare amploare. 
Orășenii și țăranii,

• Din miile de piepturi, un singur glas: 
una și nedespărțită!“. 
legitimă și neapărată 
care va face fericirea 
• „Voim Unirea nu

„Trăiască România,
Dorința firească, 

a generației actuale, 
generațiilor viitoare" 
pentru ca să loviin drepturile și pacea altora, 
ci numai pentru ca să asigurăm drepturile 

și pacea noastră"
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Să
nuia 
al întreprinderii „Clujeana".

Viorel SALAGEAN 
Alexandru MUREȘAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Măsuri pentru 
folosirea judicioasă 

a suprafețelor 
de producție

In urma analizării gradului de uti
lizare a suprafețelor industriale con
struite, ca și a celor destinate depo- 
litelor din afara halelor productive, 
la întreprinderea „Electro-Mureș" 
din Tirgu Mureș s-au stabilit măsuri 
tehnice de eliberare a 1 250 mp. A- 
cestea se referă la reorganizarea spa
tiilor pentru montaj și raționalizarea 
depozitării pe verticală a pieselor in 
atelierul de montaj al mașinilor de 
calcul, atelierul de montaj al bunu
rilor de larg consum și în secția de 
cablaje pentru autotractoare, iar prin 
îndesirea utilajelor se va dubla ca
pacitatea atelierului de vopsitorie pe 
suprafața existentă. Pe lingă faptul 
că se reduce pe această cale volumul 
de construcții noi, in urma încărcă
rii la maximum a suprafețelor din 
Întreprindere se va realiza anual un 
spor de producție de circa 20 mi
lioane tei. (Cornel Pogăceanu).

Complexul de creștere ți 
îngrășare a porcilor al 
Asociației intercooperatis- 
te din Tomești, județul 
Iași, a fost ales ca unita
te etalon. Dar ce înseam
nă, de fapt, o unitate eta
lon ?

— Experimentăm in con
diții de producție noile 
tehnologii de lucru. Cu 
alte cuvinte, trebuie să fii 
exemplu de organizare a 
muncii. Primul in introdu
cerea noului și, bineințe- 

• Ies, să obții rezultate din 
cele mai bune. Cam asta 
ar fi definiția. încercăm di
ferite tehnologii în vederea 
extinderii lor in celelalte 
unități similare. Adică, noi 
sîntem cu riscul. Iese bi
ne, culegem aplauze, 
prost, știți dv...

— Să nu exagerăm, 
repet ce-am auzit 
azi <" 
agricolă : „Las’ că și mi
nisterul este mai grijuliu 
cu ei. Fonduri, materiale, 
ce mai, condiții mai 
bune...".

Interlocutorul nostru, to
varășul Vasile Vasilescu, 
directorul asociației, sare 
ca ars :

— Este o părere greșită.

Iese

Vă 
chiar 

dimineață la direcția

timpul

întreprinderea „Automatica" din Ca
pitala : se lucrează la o nouă cameră 
de comandă destinată exportului

din Alba lulîa
IN PAGINA A II A

rioada următoare pentru a se dis
cuta problema unirii se incheiau 
cu acte „de adeziune", semna
te de sute de intelectuali, meș
teșugari'. eomerciari'ți: răzeși, clâ- 
cași etc. Astfel, locuitorii din Bacău, 
in actul 
8 iunie 1856, arătau : 
mea 
țării 
unui 
cum 
dezbătind cu 
pra tuturor 
politice, toți 
flet pentru

adoptat la adunarea din
„Venind vrc- 

de a vorbi și noi pentru binele 
noastre și a ne arăta dorințele 
viitor mai bun. ne-am strins a- 
într-un cuget și într-o gindire, 

mare cumpănire asu- 
imprejurărilor noastre 
ne-am hotărit din su- 
Unirea Principatelor...

sale ereatoane. 
firești au jeăpătat 

datorită 
ai vre- 
politici, 
și s-au 
aspira-

Creația

Lecția mereu vie 
a Muzeului

PUTEREA PĂMlNTULUI STĂ IN PUTEREA OAMENILOR
Ca unitate etalon ne des
fășurăm activitatea in ace
leași condiții de producție 
ca oricare alt complex zoo
tehnic din țară. Nu sursele 
suplimentare stau la baza 
rezultatelor noastre, ei a- 
plicarea noilor tehnologii.

Aflăm și despre ce teh
nologii este vorba : crește-

pra faptului că beneficiile 
prevăzute sînt depășite sis
tematic. Anul trecut — cu 
peste trei milioane lei.

Nu, vom insista nici așu-- 
pra activității de producție. 
Nu fiindcă n-ar fi lucruri 
interesante de spus, ci pur 
și simplu pentru că defini
torie pentru colectivul a-

o face trebuie să fii con
vins că ai rezolvat 
Că nu ți-a scăpat 
Atunci locul riscului 
certitudinea...

Cum a învins o 
încă din 1974, complexul 
de la Tomești a obținut 
rezultate bune in produc
ție. De aceea, așa cum am

totul, 
nimic, 
il ia

Idee.

noului
rea tineretului porcin 
baterii și folosirea boxelor 
suspendate cu grătar, in 
halele de ’tătare. Din anul 
1975 și, respectiv, ’76 aces
te tehnologii, care revolu
ționează sistemul 
nai de 
porcilor, se aplică 
rezultate. Sporul 
zilnic de creștere 
tate la porcii grași este de 
530 gr — și aceasta in con
dițiile unui consum de fu
raje și cu costuri mult mai 
mici decît cele planificate. 
Inutil să mai insistăm asu-

creștere
tradițio- 
la sol a 
cu bune 

mediu 
în greu-

cestui complex este munca 
de experimentare a noi 
metode și tehnologii de lu
cru. .Scopul? Modernizarea, 
mecanizarea, automatiza
rea procesului de 
ducție.

— Este 
ne aduce 
satisfacții 
directorul.

— Bine, 
e vorba de un risc, cu a- 
plauze sau fără...

— Tocmai aici este fru
musețea. încerci o metodă 
sau alta. Dar înainte de a

pro-
domeniul 
cele mai 
— se destăinuie

care 
mari

dar spuneați că

arătat, a fost ales ca uni
tate etalon. Cu toții, de la 
îngrijitori „la director, aș
teptau să vadă ce avanta
je vor avea, tn sfirșit, de 
la minister s-a primit un 
plic. Acesta-i cu darul, 
și-au zis unii. Dar nu le-a 
venit să creadă. Scria ne
gru pe alb : „Ca unitate e- 
talon, veți introduce și ex
perimenta. in condiții de 
producție, următoarele teh
nologii de lucru in vederea 
extinderii lor la toate com
plexele similare existen
te și La cele care ee

vor construi". Urma o listă 
cu șase ’ tehnologii care vi
zau schimbări esențiale in 
toate compartimentele de 
producție. Despre fonduri 
suplimentare sau materiale 
— nici o vorbă.

— Am înțeles că trebuie 
să realizăm totul cu forțele 
și mijloacele noastre 
spunea directorul. Se 
mărea ca pe 
ții construite 
o producție 
carne. Am 
începem cu 
sistemului de 
neretului porcin în baterii. 
Este sectorul-cheie, de care 
depinde bunul mers al în
tregii activități. Aici aveam 
mortalități mari și ’ sporul 
in greutate nu ne mulțu
mea, 
insă ?
Totul 
mers, 
mic procesul 

Proiectul 
Institutul de 
iectări pentru agricultură 
era destul de sumar, iar 
datele trebuiau adaptate 
condițiilor unității. Au in-

ne 
ur- 

aceleași spa- 
să se obțină 
sporită 
hotărit 
introducerea 

creștere a ti-

de 
să

Cum să procedăm 
— ne-am întrebat, 

trebuia 
fără a

făcut din 
afecta cu ni- 
de producție, 

primit de la 
studii și pro-

Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. a IlI-a)

înscriindu-se ma
siv in listele elec
torale, cereau să 
se respecte drep
tul lor de vot. 
Este semnificati
vă în acest sens 
scrisoarea unui 
grup de tirgoviș- 
teni, care solici
tau să fie înscriși 
in listele electo
rale „sau din îm
potrivă să fim iz
goniți din pămin- 
tul 
tre, 
fi 
mai 
să
părtați de drep- 
român le are", 

n-au lipsit incer-

nației 
ceea 
pentru 
onest 

răminem

noas- 
ce ar 

noi 
decît 

de-

re fiecare
cum se știe, 
din partea unor forțe ale reac- 
de a pune stavilă mișcării 

în Moldova, din ordinul

turile
Așa 

căriie 
țiunii 

'unioniste..............  — --------
caimacamului N. Vogoride, autorită
țile ii amenințau pe locuitori că „de 
vor pomeni măcar cuvintul de unire 
au să se ducă acolo unde n-au să 
mai vadă soarele" ; au fost suspen
date întrunirile și ziarele unionist», 
s-a interzis să se cinte „Hora Uni
rii" — toate aeesteă culminind cu ■

Prof. N. ADAN1LOA1E
(Continuare în pag. a II-a)

literară
si Unirea cea de astăzi

Coincidențe simbo
lice iluminează ani
versările anului în 
care am pășit. 1859, 
1877, 1907, 1947 — ani 
rinduiți de istorie în
săși într-o înlănțuire 
a luptelor, suferințelor 
și împlinirilor succe
sive. Unirea principa
telor, dobindirea inde
pendenței, marea răs
coală a țăranilor și 
instaurarea Republicii 
sînt rime măiestrite în 
afara cărora nu poate 
fi conceput poemul 
modern al țării. Iar 
intercalarea lui 1917, 
acest deschizător al e- 
pocii contemporane în 
istoria universală, sim
bolizează, la rindu-i, 
legătura dezvoltării 
noastre naționale cu 
evenimente internațio
nale decisive.

Ne-am 
în genere 
„albi", sau 
anul 1977 
parcă deosebit de în
cărcat de ecouri sem
nificative și angajan- 
te. Mai cu seamă pen
tru scriitorii și artiș

dezobișnuit 
de ani 

„cenușii", 
este însă

tii noștri, chemați prin 
chiar mesZria lor să 
se angajeze în decan
tarea noilor semnifica
ții. Și, potrivit cu o 
tainică lege a „răs
punsurilor" de care a- 
xiologia literar-artis- 
tică a beneficiat dese
ori. ței mai talentați 

ar putea 
presiunea 

antemergă- 
implinirea

dintre ei 
compensa 
valorilor 
toare prin 
unor comparabile va
lori inedite.

Anul pe care tocmai 
l-am început este, a- 
șadar, unul istoric, nu 
numai în 
taforic în 
invocăm 
men, dar 
cepțiunea 
rectă, mai simplă. Căci 
el evocă istoria, cea 
nouă și contemporană 
pe care a parcurs-o 
poporul nostru, și pe 
nemijlocit cea contem
porană, care se săvîr- 
șește prin noi, sub 
ochii noștri. Fiindcă 
„istoria" a ajuns să se 
refere nu numai la 
conștiința drumului

sensul me- 
care uneori 
acest ter- 
în chiar ac- 
lui mai di-

parcurs, prin prisma 
înțelegerii de astăzi, ci 
și la conștiința dru
mului de astăzi, prin 
prisma înțelegerilor a- 
cumulate. Cu alte cu
vinte. anul 1977 apar
ține istoriei noastre 
celei mai importante 
și mai intime și prin 
raportările la antece
dentele sale dar și 
prin raportările sale 
„interne", privind pro
priile lui înfăptuiri. 
Cred că această du
blă și unitară per
spectivă se cuvine să-i 
călăuzească și îi va 
călăuzi, fără îndoială, 
pe scriitori și pe ar
tiști atunci cind, .prin 
mijloacele lor specifi
ce, vor medita asupra 
tuturor celor cîte au 
f.ost. sînt și vor fi.

Contemporaneitatea 
ca istdrie, ca moment 
al istoriei, deci istori
că — iată o preocu
pare continuu centra

Ion IANOȘ1
(Continuare 
în pag. a II-a)

CU PRILEJUL INSTALĂRII
NOULUI PREȘEDINTE AL S.U.A
Domnului JAMES EARL CARTER

Președintele Statelor
Stimate domnule președinte,
Cu prilejul inaugurării oficiale a ________  ____________ ___ .

ședințe al Statelor Unite ale Americii, am plăcerea să vă adresez* in~num*eî» 
poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea 
înaltei dumneavoastră misiuni, împreună cu urările mele sincere de pace $1 
prosperitate pentru poporul american prieten.

Guvernul și poporul român acordă o înaltă apreciere dezvoltării fruc
tuoase în ultimii ani a raporturilor dintre România și Statele Unite pe mul
tiple planuri și consideră că există largi posibilități ca, pe baza realizărilor 
obținute pină acum, a principiilor înscrise in documentele comune româno- 
americane, să se dezvolte și mai intens colaborarea economică, tehnico-ști- 
ințifică și culturală dintre România și Statele Unite ale Americii, in intere
sul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii, securității și colaborării inter
naționale.

îmi exprim speranța că vom conlucra in mod rodnic pentru a extinde 
și diversifica în continuare relațiile bilaterale dintre țările noastre și pentru 
a contribui la afirmarea în viața internațională a unui curs nou, de destin
dere, bazat pe principiile egalității în drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, pe renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța, înțelegere și colaborare între toate națiunii» 
lumii.

Unite ale Americii

mandatului dumneavoastră de pre-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România
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1859 -1877 -1918 Momente fundamentale ale luptei pentru

1600—Mihai Viteazul înălța steagul 1918 —după trei secole
primei Uniri marea năzuință se împlinește

ta 1600, unind sub sceptrul său Țara Românească, Moldova și Transilvania, Mihal 
Viteazul a înfăptuit prima unire politică a țârilor române, moment cu valoare de simbol, 
care avea sâ însuflețească, prin veacuri, lupta pentru realizarea unității statale românești, 

în imagine, intrarea triumfală a marelui domnitor in Alba lulia

Trei sute de ani mai tîrziu, tot la Alba lulia, Marea Adunare Națională a românilor din 
Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș a dat viață „gîndului îndrăzneț", hotărînd 
Unirea pentru toate veacurile cu România. în imagine, un extras din procesul-verbal 

aî Adunării de la 1 decembrie 1918

- Ca un rîu care tot crește- 
„Așadar nici Unirea, a României soartă 
Nu poate să o schimbe aicea pe pămînt 1 
In cărțile ursitei ea este scrisă, moartă. 
Ca cele alte neamuri ce astăzi nu mai sint t” 
Așa răsună tristă cintarea desperării, 
A celor ce văd umbra plăpîndei lor ființi 
Mai mare decit umbra nemărginită-a țării 
Și a viitorimii! Bărbați cu mici credinți!
NuI nu! Unire dragă ! Tu nu iaci ce zic ei ! 
Un rîu, ieșind din sinul sorgintil ce îl varsă, 
E mic, dar cit se scură, cit trece printre văi. 
Se umflă, se lățește, și mare se revarsă.
Așa și tu vei crește cu timpul, o. Unire ! 
Pieri-vor și tiranii și robii demni de ei, 
Ursita îți păstrează în viitor mărire. 
Si viață și putere să dai la frații mei.

Dimitrie BOLINTINEANU

-------- La Milcov-------------- >
Poate Ștefan cel Mare, domn și voevod, 
Trecînd sâ rușineze oști năvălitoare, 
cu palmele făcute căuși sorbi răcoare 
din acest rîu și-n urmă, privind peste norod

Știu că o să fie o zi cînd ca o lege 
Milcovul scund, cu țărmuri semănate 
De plute și de sălcii, din fiecare parte 
pămînturile-ntr-unul o să lege, 

iar griul și iubirea, ca aripa în zbor, 
vor crește împletite spre aripi de țărînă 
cu foșnet de metale, unde un popor 

unit prin dulcea limbă românească, 
joacă aceiași horă de suflet și de mină 
străbunele întinderi să reîntinerească.

Darie NOVĂCEANU

Reprezentanții națiunii

au semnat pentru națiune

în facsimil, un extras din procesul-verbal al ședinței din 7 octom
brie 1857 a Adunării ad-hoc a Moldovei. Participanții și-âu pus sem
nătura pe actul care consemna cererea adunării de a se realiza 
„Unirea Principatelor într-un singur stat sub numele de România", 
apreciind-o ca una dintre „cele întîl, cele mai mari, mal generale și 
mai naționale dorlnți ale țării".

în același sens s-au pronunțat și deputății Adunării ad-hoc a Țării 
Românești: „strădaniile necurmate ale locuitorilor ambelor Principate 
au fost sâ recîștige unitatea lor națională; ei sînt un singur popor, 
omogen, identic; au aceeași origine, același nume, aceeași limbă, 
aceeași civilizație, aceeași tradițiune, aceeași istorie, aceleași institu- 
țiuni, legi, obiceiuri, moravuri, aptitudini, interese; aceleași primejdii 
o încungiura ; aceleași trebuințe a mulțumi... uniți intr-un singur stat 
veniturile șl puterea statului român se vor înzeci".

„Ne-am purtat pașii cu 
demnitatea și emoția 
veacurilor de istorie prin 
străvechea urbe, in sălile 
timpului istoric, privind 
limpede spre viitor" — 
scriu studenții Facultății 
de istorie din Cluj-Napo- 
ca în cartea de impresii a 
Muzeului Unirii din Alba 
lulia. „Privind limpede 
spre viitor..." Aceste cu
vinte au fost notate cu 
trei zile înainte de Con
gresul al XÎ-lea al parti
dului.

...Anul trecut Muzeul 
Unirii din Alba lulia a 
primit 70 000 vizitatori. 
Raportat la perioada în 
care este deschis, înseam
nă că, la mai puțin de 3 
minute, un vizitator a pă
șit cu emoție și reculege
re în sălile acestui mare 
și modern muzeu care îm
plinește, in 1977, nouă 
decenii de existență. Su
prafața exponatelor ocu
pă 3 000 metri pătrați din 
care fiecare centimetru 
degajă emoție. Aproape 
10 000 piese alcătuiesc co
lecția muzeului. Multora 
dintre vizitatori, cartea 
de impresii, ca un vameș 
tăcut, le-a căutat gîndu- 
rile, îndemnîndu-i să-și 
mărturisească sentimen
tele.

Faldurile .steagurilor 
pionierești s-au unit sub 
cupola sălii Unirii cu cele 
tricolore ale drapelelor 
pe care le-au purtat, a- 
duse din toată Transilva
nia la 1 decembrie 1918, 
veterani ai Unirii, martori 
ai acelui mqment crucial 
din istoria patriei noastre, 
cînd, la Alba lulia, din 
100 000 de piepturi au 
răsunat urale pentru U- 
nirea cea Mare.

„Azi, 1 decembrie 1976, 
animați de marele eveni
ment istoric petrecut în 
această sală, pionierii 
detașamentelor claselor a 
II-a C și a IV-a C (de 
emoție au uitat să treacă 
și școala — n.a.) au des
fășurat o activitate pio
nierească, avind in mij
locul lor pe stimatul ve
teran al Unirii din 1918, 
tovarășul Crișan, pentru 
ca prin viu grai să aflăm 
de la el măreția faptelor 
petrecute aici, la Alba lu
lia, leagănul Unirii".

Tomurile groase cu co- 
perți tricolore expuse în 

sala Unirii au adunat în 
ele zeci și zeci de mii de 
semnături pentru Unire. 
Se află aici și aparatul de 
fotografiat cu care Sa- 
moilă Mîrza din satul 
Galtiu a imortalizat sec
vențe înălțătoare in ziua 
Unirii la Alba lulia, apa
rat pe care l-a dăruit 
muzeului. Au fost de a- 
semenea donate muzeului 
în ultima vreme 200 me
morii ale unor veterani 
ai Unirii care redau sta
rea de spirit din localită
țile de unde veneau, una

Lecția mereu vie 
a Muzeului 

din Alba lulia
nimitatea aspirațiilor spre 
unire. Muzeul a primit 
prin donație — un gest 
de noblețe patriotică — 
albume de fotografii, do
cumente originale privind 
participarea voluntarilor 
transilvăneni pe frontul 
de la Mărășești.

Spune Cronica Muntea- 
nă : „Deci dobindind Mi
hai Vodă scaunul de 
crăie și tot Ardealul și 
toată Țara Bîrsei și toți 
secuii. Șezu Mihai Vodă 
în scaun la Bălgrad, oc
tombrie 26, într-o luni". 
Clipe de emoție puterni
că îl încearcă pe vizita
tor, cind pașii îl poartă 
către sala consacrată a- 
nului 1600, cînd s-a în
făptuit prima Unire po
litică a Țărilor Române 
sub Mihai Vodă Viteazul. 
Documente, trofee, arme 
glăsuiesc despre fapta vi
teazului domnitor. „Iar in 
toată a mea străduință... 
nici Țara Moldovei, nici 
aceasta (Ardealul) nu 
mi-au fost mai puțin în 
grijă decit Muntenia" — 

răsună crezul politic al 
celui care semna : „Io, 
Mihai Voivod..."

După mai bine de trei 
veacuri urmașii urmași
lor lui Mihai Viteazul au 
înfăptuit tot la Alba lu
lia marele vis al Domnu
lui. Urmașii celor care au 
realizat Unirea de la 1918, 
pionierii participă an de 
an în cadrul acțiunilor 
„Alba lulia — leagăn al 
Unirii" și „Marșul Unirii" . - 
la concursuri pe teme de . 
Istorie, la îngrijirea mo
numentelor orașului, în- 

vățind cintece patriotice 
și revoluționare.

„In conștiința poporului 
român, Alba lulia apare 
peste veacuri ca un sim
bol al jertfelor și biruin
țelor în lupta pentru eli
berare socială, pentru 
independentă și unitate 
națională" — a ară
tat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Generația de 
astăzi păstrează acest 
simbol cu responsabilitate 
și dăruire patriotică. Pe 
lingă muzeu ființează un 
cerc de „Prieteni ai mu
zeului", alcătuit din elevi 
ai școlilor din localitate 
care participă la conser
varea și restaurarea unor 
vestigii, la activitatea de 
cercetare. Muzeul Unirii 
este o lecție mereu vie 
despre istoria patriei, un 
amfiteatru deschis pentru 
lecțiile despre trecutul și 
prezentul ei.

„Sintem profund im
presionați de vizitarea 
muzeului și păstrarea in 
cele mai bune condiții a 
acestui tezaur strămoșesc, 

mindri de cei ce au con
tribuit prin viata și do
rința lor la realizarea a- 
cestui mare vis împlinit 
care este Unirea. Mulțu
mim Partidului Comunist 
Român pentru păstrărea 
acestui tezaur". Semnat 
doar cu prenumele, Adria
na. însemnarea a fost fă
cută intr-o zi de 23 Au-: 
gust.

Nu sint doar simple im
presii de muzeu. Expri
mate cu sinceritate, ele 
dovedesc deplina anga
jare a celor care străbat 
muzeul pentru a continua 
maițarea patriei, înfăp
tuind Programul partidu
lui, obiectivele stabilite 
de Congresul al XI-lea, 
eveniment cu adevărat is
toric în viața de astăzi a 
poporului, moment redat 
în muzeu ca o culme în 
succesiunea istoriei. Harta 
dezvoltării economico-so- 
ciale a județului Alba în 
anii socialismului, aflată 
in muzeu, este, intr-ade
văr, un document excep
țional, o mărturie vie 1 a 
puternicelor transformări 
pe care le cunoaște tara 
întreagă prin munca li
beră și unită a fiilor săi, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român. încă in 
acest an al Centenarului 
Independenței și împlini
rii a trei decenii de la 
proclamarea Republicii, 
județul Alba va îndeplini 
una dintre sarcinile ma
jore stabilite la Congresul 
al XI-lea — realizarea 
unei producții globale in
dustriale în valoare de 
peste 10 miliarde lei. O 
mindrie și un angajament 
pentru urmașii lui Horia 
și Iancu.

De la Muzeul Unirii, 
de la celula in care a fost 
închis Horia. vizitatorul 
poposește la obeliscul 
înălțat in memoria marti
rilor de la 1784, frați în
tru dirzenie cu țăranii ri
dicați in 1907. I se înfă
țișează o panoramă splen
didă — „Alba lulia, leagăn 
al Unirii" — cu fabricile 
ei noi, cu centrul aflat în 
reconstrucție, mereu în 
primenire, strălucind sub 
scinteierile zăpezii aprin
se de soarele de iarnă.

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii"

Creația literară
(Urmare din pag. I) 
lă a literaturii și ar
tei noastre. însemnăta
tea căreia o limpezeș
te cu vigoare anul 
1977. Un an organic 
înscris în cincinalul 
revoluției tehnico-ști- 
ințifice, în care odată 
cu modernizarea ba
zei tehnico-materiale 
a societății se asigură 
perfecționarea pe mai 
departe a relațiilor de 
producție și sociale ; și 
în care se creează im
plicit noi premise pen
tru avansarea pe ca
lea dispariției treptata 
a deosebirilor esenția
le dintre munca fizică 
și intelectuală, dintre 
munca industrială și 
agricolă. Căci istoria 
in practică însemnea
ză : dezvoltarea ramu
rilor industriale de 
vîrf, hotăritoare pen
tru progresul accelerat 
al economiei, ampla
sarea armonioasă a 
forțelor de producție 
pe întreg teritoriul tă
rii, modernizarea pro
ducției agricole, siste
matizarea cit mai mul
tor localități, pro
gresul impetuos al 
școlii și științei, acti
vității culturale de 
masă și creației artis
tice. Iar lucrătorii a- 
cesteia din urmă, spre 
a fi implicați la rin- 
du-le organic in cir
cuitele globale, bene
ficiind și de un ase
menea cadru stimula
tor cum este festiva
lul „Cintarea Româ
niei", vor ști să 
capteze emisiile tu
turor celorlalte sfe
re, pentru ca retrans
miterile lor înnobilate 
să fie captate pe lun
gimea de undă dorită 
de un cit mai mare 
număr de receptori.

Nucleul acestor griji 
artistice rămin oame
nii despre care și pen
tru care se elaborează 
operele diverselor spe
cii și ramuri de artă. 
Oamenii pe care-i nu
mim ai muncii, deoa
rece societatea pe 
care o edificăm se în
temeiază anume pe 
munca creatoare a tu
turor membrilor ei. o 
muncă treptat despo

vărată de- însemnele ei 
limitatoare sau cele 
care o deturnaseră de 
la adevărata ei meni
re. Cum să procedeze 
creatorul de artă pen
tru a fuziona din ce 
in ce mai intim cu 
gindurile și simțămin
tele voința și fapta 
celorlalți creatori — 
de pe șantiere și o- 
goare — cea mai simr 
plă dintre întrebări și, 
în același timp, cel 
mai complicat , dintre 
răspunsuri. întrucît de 
măsura acestei fuziuni 
reciproc fertilizatoare 
depinde nu numai mă
sura eficientei activi
tății literar-artistice, 
dar pină la urmă și 
măsura valorii ei in
trinseci.

In expunerea pre
zentată anul trecut la 
Congresul educației
politice și al culturii 
socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în
fățișa un coerent și 
suplu program al crea
ției literar-artistice. 
„Sintem revoluționari 
și nu dorim opere care 
să înfrumusețeze rea
litatea, sâ prezinte 
viața in culori tranda
firii ; nu avem nevoie 
de dulcegării artistice 
— arăta secretarul 
general al partidului. 
Dimpotrivă, conside
răm că o astfel de pre
zentare idilică a vieții 
este dăunătoare pen
tru dezvoltarea spiri
tului și a combativită
ții revoluționare a o- 
mului socialist. Dar 
nu ne trebuie nici o 
artă care să nege reali
tățile, să le deforme
ze, prezentindu-Ie in 
negru, înfâțișind în 
culori cenușii viața și 
munca eroică a po
porului nostru. O ase
menea artă are, de a- 
semenea, un caracter 
bolnăvicios și ca ata
re este profund dău
nătoare. Oamenii mun
cii au nevoie de o artă 
cu adevărat revoluțio
nară, care să redea in 
mod veridic și obiectiv 
realitatea, care să fie 
pătrunsă de un puter
nic suflu mobilizator, 
militind cu pasiune 
pentru perfecționarea 
societății și a omului".

Reamintirea acestor 
îndemnuri este bine
venită în 1977, fiindcă 
operele altor ani nu 
au știut totdeauna să 
evite unul sau altul 
dintre extremismele 
diagnosticate, și fiind
că ele ar trebui evita
te cu totul într-un an 
revoluționar și prin 
antecedentele sărbăto
rite și prin obiectivele 
sale proprii. Și ele 
mai trebuie. reamintite 
și pentru înțelegerea 
osmozei de principiu 
dintre obiectiv și dia
lectic. veridic și revo
luționar. Adevărul nu 
poate fi decit dina
mic, marcat de propria 
sa perspectivă. A- 
devărul artistic nu 
poate fi în vremea și 
in societatea noastră 
decit revoluționar, sin- 
tetizînd adică liniile 
de forță ale ascensiu
nii noastre adesea 
complicate, așa cum se 
răsfring ele în desti
nele singulare și e- 
xemplare ale cite unui 
muncitor, țăran sau 
intelectual.

Istoria a fost și a 
rămas dialectică, și in 
sens de contradictorie, 
iar literatura și arta 
sint chemate să înțe
leagă natura specifică 
a contradicțiilor de 
care se ocupă, de fie
care dată cu perspec
tiva ce le este ine
rentă. 1859. 1877, 1907, 
1947 sint momente de 
acerbe contradicții, sol
date cu violente și no
bile lupte pentru un 
destin superior, națio
nal și social. Situația 
noastră prezentă este 
alta : in treizeci de 
ani de creșteri repu
blicane s-a făurit U- 
nirea cea de astăzi, o 
unitate social-politică 
in trecut de neimagi
nat. Ceea ce nu în
semnează că dezvol
tarea istorică, cu dra- 
matismele ce-i sint 
proprii, n-ar ridica 
mereu noi și noi pro
bleme.. Importantă ră- 
minecînsă capacitatea 
fiecăruia de a trece 
„sursa" în „efect". De 
a săvirși, cu alte cu
vinte, transmutarea is
toriei în artă.

(Urinare din pag. I) 

falsificarea alegerilor. Teroarea 
și arbitrarul s-au dovedit însă 
neputincioase în fața voinței 
maselor. La Tecuci, delegații țăra
nilor clăcași au respins candidatul 
antiunionist ce le fusese impus și 
s-au declarat'pentru Unire; la Vas
lui, împotrivirea maselor a fost atit 
de vie, încît autoritățile au recurs 
la forța armată pentru a-i izgoni 
pe săteni din localul cîrmuirii și 
chiar din oraș. Cînd. ca urmare a 
situației create, comisarul Franței, 
Talleyrand Perigord, s-a deplasat 
în Moldova. în calea lui au ieșit 
mii de locuitori pentru a protesta 
împotriva actelor arbitrare ale cai
macamului. Comisarul Sardiniei 
a fost, de asemenea, întimpinat 
la Iași de mii de manifestanți cu 
steaguri tricolore. Tocmai presiunea 
maselor a determinat anularea ale
gerilor falsificate si organizarea 
unor alegeri in Moldova.

Voturile reprezentanților națiunii 
în Divanurile ad-hoc, unde pentru 
prima dată fuseseră aleși și dcpu- 
tați ai țărănimii clăcașe, au de
monstrat pregnant, în fața întregii 
lumi, voința de Unire a Principate
lor Române. Divanul din Bucu
rești a votat în unanimitate pentru 

Unirea Principatelor, iar in cel din 
Iași numai două voturi au fost Îm
potrivă. La ședința Divanului Mol
dovei din 7 octombrie 1857 — ziua 
pronunțării votului — Mihail Ko- 
gălniceanu dădea glas, cu o mare 
forță de expresie, sentimente
lor poporului : „Dorința cea 
mai generală, acea hrănită de toa
te generațiile trecute, acea care este 
sufletul generației actuale, acea 
care, împlinită, va face fericirea ge
nerațiilor viitoare este unirea Prin
cipatelor intr-un singur stat, o uni
re care este firească, legiuită și ne
apărată, pentru că in Moldova și in 
Valahia sintem același popor, omo
gen. identic ca nici un altul, pentru 
că avem același început, același 
nume, aceeași limbă, aceeași re
ligie, aceeași istorie, aceeași civili
zație, aceleași instituții, aceleași legi 
și obiceiuri, aceleași temeri și ace
leași speranțe, aceleași trebuințe de 
îndestulat, aceleași hotare de păzit, 
aceleași dureri in trecut, același 
viitor de asigurat și in sfirșit ace
eași misie de împlinit. ...Această u- 
nire o dorim nu pentru ca să lovim 
drepturile și să amenințăm pacea 
altora, ci numai pentru ca să asi
gurăm drepturile și pacea noastră... 
împlinind o vie dorință a nației 
noastre".

Conferința de la Paris a puterilor 
garante din vara anului 1858 nu a 
ținut insă seama de această dorință, 
admițind doar o unire limitată, 
parțială a Principatelor, cane ur
mau să-și aleagă fiecare cite un 
domnitor, o adunare și un guvern 
separat — comune fiind numai o 

„UNIREA - NAȚIUNEA A FĂCUT-O"
comisie centrală legislativă la Foc
șani și o curte de casație.

In' pofida obstacolelor ridicate de 
puterile europene, poporul român a 
găsit calea pentru a infăptui Unirea 
Principatelor, prin îndoita alegere a 
colonelului Alexandru Ioan Cuza ca 
domnitor al Moldovei și al Țării 
Românești. Alegferea lui Cuza în 
Moldova, Ia 5 ianuarie 1859, a fost 
considerată ca triumful ideilor în
noitoare. unioniste și democratice.

La Iași, o mulțime de orășeni și 
locuitori din satele învecinate au 
manifestat cu mare bucurie pen

tru alegerea domnitorului Cuza. 
„N-am văzut niciodată — scria un 
martor ocular — un entuziasm ca-n 
ziua aceea. Toată strada mare era 
plină de lume. Ore întregi au durat 
strigătele entuziaste ale poporului. 
...Patru zile orașul a fost iluminat. 
Patru zile in șir. procesiunile au 

venit, la lumina a 400 sau 500 de 
torțe, să felicite pe domn".

Vasile Alecsandri consemna, de 
asemenea, marea bucurie a popu
lației ieșene la vestea alegerii lui 
Cuza : „Mase de oameni purtind 
torțe Și pancarde alegorice lumi
nate străbăteau străzile strigind : 
Trăiască domnul !".

La București, in zilele de 22—24 
ianuarie 1859. cînd s-au desfășurat 
lucrările Adunării elective, prezența 
maselor largi populare care veni
seră pe Dealul Mitropoliei la che
marea tribunilor unioniști a fost și 

mai impunătoare ca în capitala 
Moldovei. Peste 30 000 de oameni — 
lucrători, meseriași, mici comer- 
cianți și țărani din preajma Bucu
reștilor — stăteau in jurul Adunării 
pentru a încuraja si sprijini la ne
voie pe deputății unioniști. „Po
porul — arată documentele vremii

— nu mai prezenta o adunătură de 
oameni, ci o mare vie, ale cărei va
luri abia se puteau mișca și care 
amenințau să năvălească pe uși și 
pe ferestre in Cameră ca să-și sus
țină drepturile și principiul său", 
tn aceste împrejurări a avut loc 
alegerea, in unanimitate, a domni
torului Cuza și ca domn al Țării 
Românești, ceea ce a însemnat rea
lizarea Unirii mult dorite. In după- 
amiaza zilei de 24 ianuarie, cînd 
s-a rostit dubla alegere a domnito
rului Unirii, strigătele de bucurie 
ale mulțimii adunate in jurul Ca

merei au străbătut văzduhul, fiind 
reluate pretutindeni de locuitorii o- 
rașului. Un participant la istoricul 
eveniment sublinia că în acele clipe 
de entuziasm național „Tot Bucu- 
reștiul era in picioare, de la Filaret 
la Dealul Mitropoliei, pină la Bă- 
neasa și din piepturile tuturor ră
sunau strigătele : „Trăiască Uni
rea !, Trăiască Vodă Cuza !, Trăias
că România una și nedespărțită !“

Unirea Principatelor a fost salu
tată cu bucurie și in provinciile ro
mânești de peste Carpați, în Tran
silvania și Bucovina, trezind noi 
speranțe de viitor. Sărbătorind 
evenimentul, transilvănenii și buco
vinenii apreciau că prin unirea ce
lor două țări surori s-a creat un 
puternic centru de atracție pentru 
românii subjugați și că mai curind 
sau mai tîrziu puterea aceasta de 
atracție va deveni irezistibilă. Ma
nifestarea conștiinței unității națio
nale și dorința de eliberare s-au in
tensificat, in pofida rigorilor regi
mului habsburgic. Pe bună drepta
te, cărturarul Al. Papiu Ilarian scria 
în acei ani că „Românii din Tran
silvania... numai Ia Principate pri
vesc, numai de aici așteaptă sem

nul, numai de aici își văd scăpa
rea" și „toți ar fi gata de a muri 
pentru domnul Cuza".

înfăptuirea maselor populare, a 
poporului din Principate a stirnit 
admirație și în opinia publică pro
gresistă de peste hotare. Cunoscutul 
om politic maghiar Kossuth Lajos, 
subliniind spiritul de dăruire al pa- 
trioților români în lupta pentru u- 
nire, nota : „un astfel de spirit este 
necesar ca un popor să întemeieze 
patria sa sau s-o reconstituie, dacă 
a pierdut-o".

Tocmai voința poporului a dat 
trăinicie Unirii din 1859, a făcut din 
ea temelia de granit pe care s-a 
inălțat și consolidat, prin forța ace
leiași voințe — atit de viu afirmată 
și in 1877 și apoi în 1918 — edifi
ciul statului național român inde
pendent și unitar. 1859, 1877 și 1918 
reprezintă, într-o înlănțuire legică 
și armonioasă, treptele de aur pe 
care a urcat poporul român pe dru
mul construirii României moderne, 
spre a înfăptui idealul scump de 
unitate și independentă, afirmin- 
du-se, ca de altfel în decursul în
tregii sale istorii, făuritor al pro
priului său destin.
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CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
întreprinderea 

„23 August'-Bucuresti 
către toate întreprinderile 
din industria constructoare 

de mașini
Acționind cu abnegație și înaltă responsabilitate, sub conducerea 

organizației de partid, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă, colectivul 
întreprinderii ,,23 August“-București a raportat îndeplinirea planu
lui pe anul 1976 cu 10 zile mai devreme, obținînd o producție 
globală suplimentară de peste 120 milioane lei, materializată in 70 
motoare de 700 CP, 65 locomotive de diferite puteri, 700 tone utilaj 
tehnologic pentru industria chimică și alte mașini și utilaje necesare 
economiei naționale ; de asemenea, nivelul planificat al productivi
tății muncii a fost depășit cu circa 20 mii lei pe lucrător.

în dorința de a-și aduce o contribuție și mai substanțială la 
realizarea obiectivelor stabilite de cel de-al XI-lea Congres al parti
dului, ferm hotărît de a transpune în viață prețioasele indicații ale 
jecretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
I lenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976 și Ia Consfătuirea de 
lucru din 27—28 decembrie 1976, colectivul întreprinderii „23 Au- 
gust"-București cheamă la întrecere socialistă toate întreprinderile 
din industria constructoare de mașini, angajîndu-se să realizeze următoarele :

1. Depășirea planului Ia producția globală cu 3 Ia sută. livrînd In 
acest fel. peste prevederile planului, 50 motoare de 700 CP, 500 tone 
utilaj tehnologic pentru industria chimică, 200 tone piese forjate, 
precum și alte produse solicitate în cadrul programului de dezvol
tare a ramurilor producției materiale.
. Se vor livra cu 15 zile Înainte de termen utilajele metalurgice 
■estinate exportului.

2. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 3 la 
•ută prin :

— aplicarea In producție a 10 procedee tehnologice noi peste 
cele planificate, cum sînt : extrudarea la cald și la rece, prelucrarea 
pe mașini agregat a carcaselor pentru locomotive, decuparea dan
turii la rotile dințate cu module mari, frezarea spațială a segmen- 
ților pentru vasele sferice și altele ;

— mecanizarea și automatizarea unor operațiuni cu volum mare de lucru ;
— extinderea acordului global Ia incă 1000 muncitori, astfel 

Incît să fie cuprinși în această formă 70 la sută din totalul mun
citorilor productivi ; creșterea indicelui de utilizare a timpului de 
lucru, care va ajunge la 96,5 la sută ;

— imbunătățirea programării producției și a aprovizionării locu
rilor de muncă.

3. Sarcinile de plan și angajamentele le vom realiza în condi
țiile sporirii mai accentuate a eficienței economice, materializată 
prin :

— reducerea cheltuielilor la 1000 lei producție-marfă cu 2 lei, 
din care 1 leu la cheltuielile materiale ;

— economisirea a 800 tone metal, prin reproiectarea și moder
nizarea produselor, aplicarea unor tehnologii moderne de turnare 
și forjare, folosirea laminatelor la toleranțe negative, reducerea 
pierderilor de prelucrare ; se va asigura în acest fel creșterea indi
celui de folosire a metalului la 85 la sută ;

— economisirea a 1 000 tone combustibil convențional, față de 
tonsumurile normate ;

— depășirea beneficiilor planificate cu 8 milioane lei.
4. Intensificarea activității de cercetare și proiectare, astfel incit 

ponderea produselor noi să crească cu 75 la sută față de sarcina 
planificată și să ajungă la 35 la șută in totalul producției-marfă ; 
în acest scop vom devansa fazele de asimilare în fabricație a unor 
produse noi, cum sint : locomotiva diesel electrică de 1 500 CP, ră- 
citorul. grătar de 300 tone în 24 ore pentru fabricile de ciment, com- 
"presorul fără ungere cu 4 cilindri, vasele sferice pentru propilenă și 
altele.

5. Folosirea mai bună a capacităților de producție, realizînd un 
Indice de utilizare a mașinilor-unelte de bază de 86 la sută, prin I

— organizarea mai bună a producției și a muncii ;
— asigurarea personalului necesar în meseriile prelucrătoare ;
— îmbunătățirea activității de întreținere și reparații a utilaje

lor din dotare.
6. Asigurarea unei calități superioare și performanțe ridicate 

tuturor produselor prin extinderea tehnologiilor moderne, crește
rea gradului de dotare cu S.D.V.-url, A.M.C.-uri și standuri de 
probă ; prin dezvoltarea activităților muncii politice, ridicarea con
ținutului educativ al tuturor acțiunilor inițiate, vom determina 
sporirea răspunderii tuturor angajaților față de calitatea produse
lor executate.

7. Intensificarea acțiunii de organizare și desfășurare in cele 
mai bune condiții a întrecerii de masă privind creația tehnico-ști- 
ințifică proprie in cadrul Festivalului național „Cintarea Româ
niei", în care scop vom asigura :

— antrenarea a peste 2 500 muncitori, ingineri și tehnicieni in 
realizarea unor obiective în cadrul inițiativelor : „Contul personal 
de creație tehnico-științifică", cu o eficiență economică de peste 
3.5 milioane lei și „Nici un gram de metal in plus, nici un gram 
pierdut", cu o eficiență economică de 3 milioane lei ;

— realizarea unor invenții și inovații cu o eficiență economică 
post-calcuiată de peste 4 milioane lei.

8. Vom acorda în continuare o atenție sporită pregătirii și per
fecționării profesionale a angajaților, prin calificarea unui număr de 
1 000 muncitori și prin cuprinderea la cursurile de perfecționare a 
3 000 de cadre.

9. Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de 
Viață, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale, vom 
executa lucrări de modernizare în secțiile mari de producție, care 
să conducă la îmbunătățirea ventilației și eliminarea efortului fi
zic : vom construi prin forțe proprii un bloc cu 65 apartamente, 
vom efectua peste 500 000 ore muncă patriotică pentru gospodări
rea și înfrumusețarea întreprinderii, a căminelor de nefamiliști.

Colectivul nostru de muncă, în frunte cu comuniștii, își exprimă 
Convingerea că toate întreprinderile constructoare de mașini își 
vor intensifica întreaga lor activitate, contribuind la îndeplinirea 
și depășirea prevederilor planului pe anul 1977 — cel de-al doilea 
an al Cincinalului revoluției tehnico-științifice — și prin aceasta 
la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății so

cialiste multilateral dezvoltate și înairjtare a României spre co
munism. calea sigură a fericirii și bunăstării poporului nostru.
Secretarul comitetului de partid, 
inq. Carol DINA

Președintele comitetului 
sindicatului,
Dumitru PĂDURE

Președintele consiliului 
oamenilor muncii,
inq. Mircea DRAGUUN
Secretarul comitetului U.T.C., 
Radu DONC1U

H

(Urmare din pag. I)
format un adevărat cult al respectu
lui. promptitudinii și solicitudinii 
fală de clienții externi. Și fap
tul că de la un an la altul volumul 
exportului nostru crește simțitor este 
o dovadă că ne aflăm pe un drum 
bun.

Iată un mod gospodăresc de a ac
ționa practic, operativ și eficient in 
domeniul relațiilor economice cu 
străinătatea. Nu întîmplător. între
prinderea „Clujeana" a depășit planul • 
la export în anul trecut, iar in acest 
an a înregistrat un bun demaraj in 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
export. Iată de ce această experien
ță necesită să fie studiată și gene
ralizată și în alte întreprinderi. Chiar 

. dacă sint diferențe determinate de 
profilul de fabricație, cițîva parame
tri ai experienței — referitori la con
tractarea, programarea, urmărirea și 
expedierea producției pentru export
— pot fi generalizați cu maxime re- 
sultate.

Cum lucrează comisia 
județeană de export

De fapt, investigațiile anchetei 
noastre au pornit de la prima întru
nire din acest an a comisiei județene 
de export. Cu acest prilej, di
rectori, cadre de conducere din in- 
treprinderi au prezentat principalele 
realizări obținute in acest an — in 
parte, amintite ia începutul anchetei
— ca și unele probleme cu care se 
confruntă colectivele de întreprinderi 
In realizarea planului de export.

RITMICITATEA. Da. și în dome
niul producției pentru export ritmi
citatea in fabricație și livrare este 
o cerință de primă însemnătate. Și 
unele întreprinderi clujene reușesc, 
în ultima vreme, o adevărată perfor
manță. asigurind, in general, în pri
mele două decade ale lunii fondul de 
marfă pentru export prevăzut in luna 
respectivă. Dar...

L — Sintem total nemulțumiți de mo

Trustul de construcții 
industriale Cluj-Napoca 

către toate unitățile de construcții
Puternic angajat în traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale 

Congresului al XI-lea al partidului, precum și a sarcinii trasate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind reducerea consumurilor de materiale și a costurilor lucrărilor 
de construcții-montaj, colectivul Trustului de construcții indus
triale Cluj-Napoca își concentrează întregul potențial de muncă 
pentru înfăptuirea amplului program de investiții din cincinalul 
1976—1980.

Valorificînd experiența acumulată în activitatea de construcții- 
montaj din primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, 
în cursul căruia am realizat toți indicatorii de plan, executînd peste 
60 de capacități de producție, din care 16 în devans cu 940 de zile, 
lucrătorii trustului nostru își exprimă hotărîrea de a-și spori pre
ocupările pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin și adresează tu
turor organizațiilor de construcții din țară chemarea la întrecere 
socialistă pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1977, 
luîndu-și în acest scop următoarele angajamente : •

1. Realizarea cu 10 zile mai devreme a planului anual și obți
nerea pe această cale a unei producții suplimentare ia construcții- 
montaj de 25 milioane lei — prin pregătirea temeinică a execuției 
lucrărilor, asigurarea mijloacelor materiale și folosirea rațională a 
întregului potențial tehnic și uman.

2. Reducerea duratelor de execuție și punerea în funcțiune 
înainte de termenele planificate a 6 capacități și obiective indus
triale cu cite 15—45 zile, 2 capacități agrozootehnice cu cite 30 zile, 
un cămin de nefamiliști cu 30 zile, precum și predarea pentru 
montaj cu cite 60—120 zile mai devreme a 4 hale industriale.

3. Creșterea productivității muncii peste nivelul planificat pe 
anul 1977 cu 6,0 la sută pe lucrător prin :

— introducerea și generalizarea în procesele de producție a 
noilor soluții de. construcții și instalații cu consumuri reduse de 
materiale și manoperă : pereți din azbociment, azbopan, beton pre
fabricat ușor, tablă ondulată sau cutată, plăci din material plastic 
și altele, cu un consum de muncă la punerea în operă de maximum 
1,50 ore/mp, in loc de 1,95 ore/mp cit este la zidării ; acoperișuri 
din elemente prefabricate de suprafață mare cu consum maxim de 
0,15 ore/mp ; extinderea utilizării cofrajelor unificate la peste 65 la 
sută din totalul suprafețelor cofrate ;

— ridicarea gradului de mecanizare la betonul monolit prin 
preparare în stații, automatizate, transport cu autobetoniere și pu
nerea în operă cu pompe de beton sau macarale cu bene cu furtun, 
cu un consum mediu de manoperă sub 2,5 ore/mc ; la montajul 
prefabricatelor cu un consum mediu de 0,8 ore/mc ; la fasonarea 
otelului beton în ateliere cu un grad superior de organizare și 
dotare, cu un consum de maximum 55 ore. tonă la armăturile puse 
în operă ; la lucrările de terasamente — peste 93 la sută din can
titatea totală ;

— folosirea judicioasă a utilajelor de construcții și a mijloa
celor de transport, acționîndu-se in principal pentru încadrarea în 
coeficientul de schimb de 2,5 ; sporirea indicelui de utilizare a 
parcului de utilaje la 0,9 și a parcului auto la 0,7, pe calea execu
tării reparațiilor de calitate superioară, sub timpii planificați de 
imobilizare, asigurînd la timp piesele de schimb și materialele 
necesare ; prin extinderea lucrului la plan fizic și acord global la 
peste 55 la sută din volumul de prestații ;

— perfecționarea organizării producției și a muncii prin gene
ralizarea unor organizări tip a locurilor de muncă, realizarea pre
gătirii și programării producției pe calea prelucrării automate a 
datelor ;

— folosirea productivă a timpului de lucru prin întărirea disci
plinei la fiecare loc de muncă ; diminuarea navetismului și extin
derea cazării muncitorilor în clădiri cu caracter definitiv; organi
zarea punctelor alimentare pe platformele industriale ;

— extinderea formei de organizare și retribuire a muncii in 
acord global, la activitatea de bază, la peste 80 la sută din numărul 
muncitorilor ;

— cuprinderea în formele de calificare și perfecționare a pre- , 
gătirii profesionale a peste 2 400 lucrători ; numărul muncitorilor 
necalificați va scădea sub 25 la sută din totalul angajaților.

4. Se vor reduce cheltuielile de producție sub sarcina planificată 
eu 3 lei la 1 000 lei producție de construcții-montaj prin :

— gospodărirea mai bună a materialelor, economisindu-se 300 
tone ciment, 160 tone metal și 80 mc material lemnos ;

— reducerea consumului de energie electrică și termică cu 1,5 
la sută ;

— reducerea cheltuielilor neproductive prin : aprovizionarea 
ritmică și in ordinea punerii in operă a materialelor și prefabri
catelor : menținerea stocurilor sub nivelul normat ; eliminarea 
cheltuielilor pentru refacerea unor lucrări de slabă calitate.

5. îmbunătățirea calității lucrărilor prin intensificarea contro
lului pe faze de execuție, respectarea tehnologiilor de lucru, elimi
narea cauzelor care conduc la realizarea unor betoane cu rezistență 
sub 86 la sută din marca prescrisă.

6. în vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de viață ale 
constructorilor se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea 
de noi spații de cazare insumind 1 200 locuri în cămine, 560 aparta
mente și garsoniere, precum și noi spații pentru servirea mesei la 
șantierele Baia Mare, Cimpia Turzii, Beclean, Cluj-Napoca.

Convinși că toate colectivele de constructori din țară vor răs
punde cu entuziasm chemării noastre la întrecerea socialistă pe 
anul 1977, asigurăm conducerea de partid și de stat că vom folosi 
întreaga noastră capacitate și putere de muncă pentru realizarea 
exemplară a angajamentelor asumate, contribuind prin aceasta la 
înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al XI-lea al

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
inq. Mircea POPOV1C1
Secretarul biroului organizației 
de bazâ U.T.C.,
Marla 1FTEN1E

Urleasca - județul Brăila 
către toate întreprinderile 
agricole de stat cu profil 

cerealier și zootehnic
Muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderea agricolă de 

stat Urleasca, județul Brăila. însuflețiți de prețioasele indicații date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976 și la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. ai P.C.R. din decembrie 1976, se angajează să mun
cească cu hărnicie pentru ca prevederile înscrise în amplul pro
gram de dezvoltare și modernizare a agriculturii stabilit de Con
gresul al XI-lea al partidului să fie îndeplinite și depășite.

Bazîndu-ne pe bunele rezultate obținute încă din primul an al 
cincinalului, în dorința de a contribui în măsură și mai mare la 
realizarea și depășirea sarcinilor de plan, adresăm tuturor între
prinderilor agricole de stat cu profil cerealier și zootehnic din țară 
chemarea Ia întrecere socialistă pentru anul 1977, luindu-ne urmă
toarele angajamente :

1. Vom mări suprafața arabilă cu 15 hectare prin reducerea unor 
drumuri de exploatare agricolă și redarea în circuitul arabil a su
prafețelor neutilizate dintre construcțiile agrozootehnice ;

— pentru ridicarea fertilității solului vom administra 25 000 tone 
gunoi de grajd ; de asemenea, vom efectua scarificarea terenului pe 
minimum 500 hectare, iar lucrarea de nivelare pe 70 la sută din 
suprafață.

2. Prin folosirea rațională a sistemului de irigații, a îngrășămin
telor chimice și erbicidelor, a unor semințe de înaltă valoare pro
ductivă, ca și prin asigurarea unor densități optime ale plantelor 
și efectuarea lucrărilor agricole la timp și de calitate, vom obține 
producții medii la hectar sporite : 5 000 kg grîu, reprezentînd o de
pășire a planului cu 11 la sută ; 2 700 kg soia, cu 12 la sută peste 
prevederi ; 8 000 kg porumb-boabe, cu 9 la sută peste plan ; 30 000 
kg legume, cu 29 la sută mai mult decit avem prevăzut. Ca ur
mare, vom livra în plus Ia fondul de stat 1100 tone cereale, 600 
tone legume, 600 tone soia. Prin depășirea producției și îmbunătă
țirea calității legumelor vom depăși planul de livrări la export cu 
10 la sută.

La culturile furajere ne propunem să realizăm 8100 unități 
nutritive la hectar, obținind, în medie. 140 tone/hectar sfeclă fura
jeră, producție ce reprezintă o depășire a planului cu 15 la sută ; 
60 tone/hectar porumb-siloz, respectiv mai mult cu 10 la sută ; 75 
tone/hectar lucernă masă verde, cu o depășire de 14 la sută a 
planului : vom realiza furaje în culturi succesive pe 750 hectare.

3. în sectorul zootehnic, prin ridicarea natalității și reducerea 
mortalităților, vom depăși efectivele planificate cu 1 000 porcine, 
respectiv cu 9,1 la sută, iar la ovine cu 500, ceea ce înseamnă cu 
8,3 la sută mai mult decit s-a prevăzut ;

— realizînd de la fiecare scroafă 1 700 kg carne, vom livra 110 
tone carne peste plan ;

— vom livra la fondul de stat, peste plan, 2 500 kg lină.
4. Printr-o întreținere și exploatare corectă a parcului de trac

toare și mașini agricole, vom realiza minimum 2 400 ore funcțio
nare pe tractor, mai mult cu circa 10 la sută față de anii anteriori, 
iar cu fiecare combină „Gloria C-12" vom recolta minimum 200 
hectare ;

— consumul normat de carburanți il vom reduce cu 330 tone ;
— prin organizarea judicioasă a muncii, efectuarea la timp a 

lucrărilor de întreținere și a reparațiilor la tractoare și mașini agri
cole, vom reduce consumul normat de piese de schimb cu minimum 
5 la sută.

5. Vom reduce cheltuielile de producție cu 600 000 lei șl vom 
realiza peste prevederi 1 400 000 lei beneficii.

6. Pe o suprafață de 240 hectare vom organiza loturi experi
mentale, în vederea stabilirii științifice a celor mai productiva 
soiuri și hibrizi de plante, a epocilor optime de însămînțare, a 
celor mai corespunzătoare densități de plante, a dozelor celor mai 
economice de îngrășăminte chimice și erbicide.

T. Pentru ridicarea continuă a calificării lucrătorilor, vom organiza 
cursuri de pregătire profesională cu un număr de 400 angajați.

8. în toate fermele și Sectoarele întreprinderii vom asigura con
diții bune de lucru muncitorilor, prin montarea de cabine clima- 
tizate la tractoare, amenajarea atelierelor și spațiilor de reparații, 
construirea de noi spații de cazare, modernizarea procesului de 
producție în trei ferme zootehnice;

In vederea înfăptuirii acestor angajamente ne vom dărui în
treaga noastră pricepere șl putere de muncă, astfel, ca, alături 
de întregul popor, să ne aducem contribuția la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.

Secretarul comitetului de partid,
Nicolae GHEORGHE
Președintele comitetului 
sindicatului.
Petre MOȘESCU

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
inq. Gheorqhe DAVID
Secretarul comitetului U.T.C., 
Radu BUZEA

Partidului Comufiist Român.
Secretarul biroului organizației 
de bazâ P.C.R.,
inq. Iuliu MUREȘAN
Președintele comitetului 
sindicatului,
G6za VALKAI

a a b a a
dul în care înțeleg centrala noastră 
și întreprinderea de comerț exte
rior de specialitate să asigure condi
ții pentru livrarea, cit de cit. ritmică 
a producției pentru export. Iată, de 
pildă, din comenzile asigurate pină 
acum pentru anul 1977. ciyca 10 la 
sută sint scadente m semestrul I. iar... 
90 la sută în semestrul II. Noi sin
tem pregătiți să producem și să li
vrăm ritmic, dar, repet, se cere un 
mai serios sprijin din partea centra
lei și întreprinderii de comerț ex
terior.

Și solicitările directorului intre-

necesar ca asemenea dereglări in a- 
sigurarea mijloacelor de transport să 
fie lichidate nu numai in cazul între
prinderii de ciment, ci și al între
prinderii ..Industria Sirmii" din Cim
pia Turzii și al altor unități clujene. 
Se cere deci nu o soluție oompieris- 
tică, de moment, ei una de durată 
care să prevină, pe viitor, asemenea 
neajunsuri.

RELAȚIILE CU ÎNTREPRINDE
RILE DE COMERȚ EXTERIOR. Să 
ascultăm două puncte de vedere :

Gr. Ursuțiu, directorul întreprinderii 
de confecții „Flacăra" : „Este normai

SARCINILE 
DE EXPORT

prinderii „Unirea", ing. loan Giurgea, 
credem că nu sint cu nimic exage
rate. Așteptăm, ca atare, răspunsul 
unităților vizate.

TRANSPORTUL. Arătam la înce
putul anchetei noastre că la între
prinderea de ciment din Turda fon
dul de marfă pentru export asigurat 
zilnic este dublu față de livrările e- 
fective. Cauza acestei discordante o 
constituie neasigurarea, în număr co
respunzător, a vagoanelor dc cale fe
rată.

în fiecare zi, unitatea turdeană 
poate livra în bune condiții de cali
tate circa 2 000 tone de ciment, dar 
vagoanele puse la dispoziția unității 
nu pot transporta decît jumătate din 
această cantitate. Prezent la ședința 
comisiei județene de export și inter
pelat în legătură cu acest neajuns, 
reprezentantul Regionalei C.F.R. Cluj 
a oferit pe loc garanția lichidării a-* 
cestei anomalii. Este insă absolut

ca producătorul șă cunoască în deta
liu toate cerințele clientului extern, 
precum și condițiile financiare în 
care se desface produsul la export. 
Din păcate, noi numai după repetate 
insistențe pe lingă întreDrinderea de 
comerț exterior „Confex" putem afla 
aceste date. N-ar fi oare normal ca 
întreprinderea de comerț exterior să 
ne transmită operativ — așa cum fac 
alte întreprinderi — o copie după 
contractul cu clientul extern, pentru 
a cunoaște exact toate detaliile, de 
la producție la ambalare, livrare, 
preț ?“

Gh. Mărinceanu, directorul între
prinderii „Clujeana": „Cred că ar fi 
in folosul unei mai eficiente conlu
crări pentru realizarea sarcinilor de 
export, in mod ritmic și eficient, 
dacă, periodic, cadrele din întreprin
derea de comerț exterior „Arpimex" 
ar mai trece, pentru reciclare, in pro
ducție. ‘Măcar pentru o lună-douâ.

Combinatul de fibre sintetice 
Săvinești 

către toate unitățile 
din industria chimică

Colectivul Combinatului de fibre sintetice Săvinești pășește în 
cel de-al doilea an al cincinalului afirmării revoluției tehnico- 
științifice in economia românească însuflețit de hotărîrea fermă de

e înfăptui neabătut sarcinile ce-i revin din mărețul program da 
dezvoltare economico-socială a patriei noastre stabilit de Congresul 
al XI-lea al partidului, de a transpune in practică indicațiile 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Plenara Comitetului Central din noiembrie și la Consfătuirea de 
lucru din decembrie 1976.

Acționind cu abnegație și înaltă responsabilitate pentru reali
zarea exemplară a angajamentelor luate în întrecere, combinatul 
nostru a raportat în anul 1976 realizarea peste prevederile planului 
a unei producții globale de 482 milioane lei, concretizată in 2 900 
tone fibră melană, 180 tone fiibră relon, 110 tone rețele cord și fire 
tehnice relon, 3 100 tone acid sulfuric etc. Sporul de producție s-* 
realizat în totalitate pe seama creșterii productivității muncii.

Animat de dorința de a contribui la realizarea și depășirea 
sarcinilor sporite ale planului național unic pe anul 1977. colectivul 
de muncitori, ingineri, tehnicieni, economiști din Combinatul de 
fibre sintetice Săvinești, în frunte cu comuniștii, cheamă la între
cere socialistă unitățile din industria chimică și se angajează :

1. Să realizeze, peste prevederi, o producție globală de 200 nd* 
lioane lei, concretizată în :

• 1 500 tone fibră melană j
• 100 tone fibră relon ;
• 50 tone fire relon textile l
• 50 tone corzi pentru perii ;
• 20 tone bare poliamidice ;
• 1 500 tone acid sulfuric ;
• 2 400 tone tctracloretan ;
• 1 200 tone îngrășăminte cu azot 100 la sută substanță activă |
• 50 tone acid adipic.
în acest scop :
— Vom folosi mai bine suprafețele de producție existente șl 

vom realiza prin autoutilare, peste plan, mașini și utilaje în va
loare de peste 2 milioane lei.

— Vom crește indicii de utilizare a capacităților instalate prin 
prelungirea cu 1 la sută a duratei de funcționare a instalațiilor 
între două reparații ; creșterea cu 1.5 la sută â randamentelor p» 
diverse faze de fabricație ; îmbunătățirea ritmicității în aprovizio
narea tehnico-materială.

— Vom scurta, cu două luni perioada de atingere a parametrilor 
proiectați la capacitatea de 5 000 tone/an fibră melană și vom crea 
condițiile necesare devansării cu 3 luni a termenului de intrare în 
funcțiune a instalației de tetracloretan.

2. Ne angajăm să depășim nivelul planificat al productivității 
muncii cu 11 200 lei/angajat, prin :

— sporirea ponderii personalului care lucrează in acord global 
de la 44 la sută în 1976, la 64 la sută in 1977 și creșterea coeficien
tului de utilizare a timpului de lucru al muncitorilor cu 2,5 ki sută ;

— extinderea mecanizării operațiunilor de încărcare-descărcare |
— ridicarea gradului de calificare a personalului, prin organi

zarea unul program complex de perfecționare a pregătirii profe
sionale pentru 4 230 angajați.

3. Antrenarea, prin măsuri politico-organizatorice, a întregului 
colectiv la gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor 
și valorificarea a 800 tone deșeuri tehnologice, va asigura econo
misirea, față de consumurile normate, a 200 tone benzen, 300 tone 
amoniac, 100 tone caprolactamă, 400 tone sodă caustică, 80 tone 
carbonat de etilenă. Prin valorificarea energiei secundare și a com
bustibilului, vom obține economii de 1 000 tone combustibil conven
țional și 4 milioane kWh energie electrică.

— Acționind și asupra altor elemente de cheltuieli — în special 
a celor administrativ-gospodărești — vom asigura reducerea cu 
circa 20 milioane lei a cheltuielilor de producție planificate și cu 
peste 12 milioane lei a celor materiale. Această reducere, împre
ună cu producția-marfă suplimentară vor asigura obținerea pestș 
prevederi a 15 milioane lei beneficii.

4. Ne propunem să exportăm suplimentar : 800 tone fibră me
lană, 50 tone fibră relon, 50 tone acid adipic, depășind planul va
loric de export cu 5 la sută.

5. Prin mai buna folosire a capacității creatoare a cadrelor pro
prii. valorificarea în producție a rezultatelor cercetărilor Centrului 
de cercetări pentru fibre chimice și extinderea colaborării cu insti
tutele de cercetări și proiectări, vom realiza :

— creșterea cu 1 la sută față de plan a ponderii produselor d» 
calitate superioară in totalul producției ;

— modernizarea, cu forțe proprii, a liniei a doua de Ia Instala
ția de filare „Relon I“, în vederea îmbunătățirii calității fibrelor ț

— aplicarea în producție, peste prevederi, a patru tehnologii 
noi, elaborate de Centrul de cercetări pentru fibre chimice, în ve
derea realizării a 7 sortimente noi de fire și fibre ;

— valorificarea invențiilor și inovațiilor — roade ala gîndiril 
tehnice a colectivului de muncitori și specialiști — va asigura ob
ținerea în 1977 a unor economii in valoare de cel puțin 10 mi
lioane lei ;

— vom asimila șl fabrica In atelierele proprii, peste plan, 50 
repere de piese de schimb in scopul reducerii efortului valutar și 
vom recondiționa alte 1100 repere.

6. Vom acorda o atenție sporită îmbunătățirii permanente a con
dițiilor de muncă și viață ale lucrătorilor din combinat, vom aplica 
măsuri pentru reducerea poluării mediului înconjurător și îmbună
tățirea microclimatului în instalații. Vom înființa încă 4 microcan- 
tine față de cele 6 existente, în acest fel creîndu-se condiții pentru 
asigurarea mesei calde pe schimburi în toate secțiile combinatu
lui ; vom îmbunătăți calitatea meniurilor, prin dublarea capacității 
gospodăriei anexe.

înscriindu-ne cu entuziasm în amplele manifestări prilejuite de 
Festivalul național „Cintarea României", vom acționa în așa fel în- 
fit fiecare om al muncii din combinat să devină un factor activ în 
realizarea și depășirea planului și a angajamentelor asumate in 
întrecere, să contribuie Ia dezvoltarea creației tehnice de masă, să 
fie un exemplu de comportare in muncă, familie și societate, cu 
înalte calități morale, etice și profesionale.

în vederea înfrumusețării locurilor de muncă, amenajării unor 
spații verzi în combinatul nostru și în municipiul Piatra Neamț, 
pentru realizarea unor obiective social-culturale și darea în folo
sință a bazei sportive proprii, colectivul de muncă al combinatului 
va efectua un volum de peste 200 mii ore muncă patriotică.

Avem convingerea că toate colectivele de muncă din industria 
chimică vor răspunde cu însuflețire chemării noastre și vor ac
ționa cu entuziasm, cu toată priceperea și energia, pentru îndepli
nirea și depășirea prevederilor planului pe anul 1977, pentru consoli
darea și ridicarea prestigiului chimiei românești 'în înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor cincinalului revoluției tehnico-științifice.

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
inq. Valeriu MOMANU
Secretarul comitetului U.T.C 
Maria TAEPA

Secretarul comitetului de partid, 
ec. Ion LEȚ
Președintele comitetului 
sindicatului,
ec. Constantin N1STOR

Așa ored că ar înțelege mai bine 
fiecare lucrător ce înseamnă să fii 
punctual în transmiterea comenzilor, 
ce înseamnă să fii bine' informat in 
legătură cu posibilitățile de produc
ție".

Sugestii asemănătoare au fost fă
cute și de către alți participanți la 
ședința comisiei județene de ex
port. Sintem convinși că directo
rul general din Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, prezent la această șe
dință, a putut nota citeva opinii in
teresante și. mai ales, utile. Opinii 
care, sperăm, vor fi luate in consi
derație in interesul bunei conlucrări 
între toți factorii răspunzători pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
export.

în loc de concluzie la ancheta noas
tră. prezentăm punctul de vedere ex
primat. in ședința de lucru a comi
siei județene de comerț exterior, de 
tovarășul Ștefan Mocuța, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R. :

„Fiecare comunist, fiecare lucrător, 
fiecare conducător de întreprindere 
trebuie Să înțeleagă clar că numai in 
condițiile in care fiecare colectiv își 
va face datoria și își va onora inte
gral sarcinile la export, rezultatele .pe 
ansamblul județului. în acest dome
niu. vor putea fi bune. Iar a onora 
sarcinile la export presupune, înainte 
dc toate, a asigura ritmic producția, 
iar fondul de marfă necesar să fie 
realizat in condiții de calitate ire
proșabilă.

Am chemat ța întrecere toate jude
țele tării și printre obiectivele prin
cipale ale angajamentului asumat se 
situează depășirea sarcinilor de li
vrare ia export cu 1.5 la sută. Sini 
convins că prin eforturile conjugate 
ale tuturor oamenilor muncii clujeni 
vom putea raporta la sfîrșitul anului 
că ne-am onorat exemplar acest an
gajament. Pentru aceasta, esențial 
este să asigurăm ritmic, decadă cu 
decadă, realizarea integrală a con
tractelor încheiate cu partenerii ex
terni".

„Grefa" noului
(Urmare din pag. I)

eeput căutările. încercările repe
tate. Nopți nedormite. Trebuia să 
se stabilească Înălțimea optimă a ba
teriilor față de sol, dimensiunile care 
să asigure cel mai bun mediu de 
creștere a purceilor. Erau lucruri pe 
care trebuiau să le rezolve cercetă
torii de la Stațiunea centrală de cer
cetări pentru creșterea porcinelor de 
la Periș. Dar nu a venit nimeni. Și 
atunci le-au rezolvat singuri.

— Mai greu a fost să convingem 
îngrijitorii — ne spune Leon Ovidiu, 
inginerul șef. „Unde s-a mai pome
nit ca purceii abia întăreați să fie 
crescuți pe pătucuri, pe plase de sîr- 
mă 1 — spuneau unii. îndoiala lor 
era întemeiată. Se temeau că vor 
muri purceii. A fost nevoie doar de 
o lună, cit durează creșterea purcei
lor pe baterii, ca rezultatele obținute 
să le dea încredere. Mortalitățile au 
scăzut pînă la zero față de cei ținuți 
la sol, iar sporul zilnic de creștere 
in greutate era cu 100 gr mai mare.

La început s-au introdus 12 bate
rii. Apoi, chiar îngrijitorii au cerut 
să se facă mai multe „cuști", cum le 
ziceau ei. în luna următoare s-au fă
cut încă 24. Apoi 48, iar din toamna 
lui '74 s-a trecut la confecționarea 
masivă a bateriilor în atelierul me
canic al complexului, care s-a în
ființat între timp. Acum sînt peste 
800 de baterii care asigură creșterea 
în totalitate a purceilor. Prin intro
ducerea acestei tehnologii, coeficien
tul de folosire a spațiului s-a mărit 
cu 65 la sută. Noua tehnologie fusese 
verificată. Rezultatele o recomandau 
pentru a fi extinsă în toate comple
xele. Lucrurile se vor opri aici T

„Pentru noi, metoda este de acum 
depășită. Din acest an ne-am gîndit 
— ne spune inginerul șef — să intro
ducem sistemul de creștere a purcei
lor în baterii, dar pe două niveluri. 
Coeficientul de folosire a spațiului se 
dublează față de prima metodă".

întregul complex este un șantier. 
Aici, ziua de azi nu seamănă cu pre
cedenta. Munca se împarte între 
producție și cercetare. Folosirea bo
xelor cu grătar suspendate in halele 
de tătare, modernizarea spațiilor din 
halele de reproducție prin crearea de 
boxe individuale, mecanizarea și au
tomatizarea procesului de distribuire 
a furajelor sint tot atitea tehnologii 
noi, care, prin verificarea nemijlocită 
în condiții de producție, vor căpăta 
in curînd girul de a fi generalizate.

Care sînt roadele acestei activități ? 
Să ne oprim la un singur aspect. 
Prin introducerea noilor tehnologii, 
productivitatea muncii a crescut la 
350 000 lei pe îngrijitor. Adică la ni
velul unităților industriale. De la 700 
de porci la îngrășat, norma pe un 
îngrijitor a ajuns anul trecut la 1 200, 
iar în 1979 va fi de 3 000. înseamnă 
oare că îngrijitorii vor avea mai mult 
de lucru ? Dimpotrivă I Prin meca
nizarea și automatizarea procesului 
de producție efortul .fizic se elimină 
complet. Munca îngrijitorilor se con
centrează la supravegherea fătărilor. 
a instalațiilor de furajare și asigu
rare a microclimatului in halele de 
creștere.

Da, este vorba de un conținut nou 
pentru munca de îngrijitor de porci. 
De fapt este o meserie nouă, aceea 
de mecanic-îngrijitor. în condițiile 
introducerii procesului tehnic, îngri
jitorul trebuie să aibă o pregătire

multilaterală. Pentru aceasta Învață 
cu toții.

Iată ce înseamnă o unitate etalon. 
De fapt, un avanpost al zootehniei 
superioare in cincinalul revoluției 
tehnico-științifice. Aici munca de 
cercetare se îmbină armonios cu 
munca de producție. Tocmai de 
aceea, Ministerul Agriculturii și 
institutele sale specializate trebuie 
să sprijine efectiv acțiuneia de 
introducere și verificare a noi
lor tehnologii în condiții de pro
ducție. să asigure baza tehnică și ma
terială de strictă necesitate pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin 
complexului. Cu trei ani in urmă. 
Academia de științe agricole și sil
vice a întocmit pentru acest com
plex un proiect privind dirijarea 
producției și a evidentei prin com
puter. Aplicarea acestui proiect ar 
duce la creșterea productivității 
muncii. Numai că de trei ani, la soli
citările asociației de a procura un 
calculator de la Direcția generală de 
aprovizionare tehnico-materială a a- 
griculturii s-a răspuns : „Nu se poa
te. Sînteți unitate cooperatistă". Se 
speră, totuși, că problema va fi re
zolvată. Cum se va desfășura în acest 
caz activitatea în 1980 ?

— Pînă atunci vom încheia meca
nizarea și automatizarea întregului 
proces de producție — ne spunea di
rectorul complexului. De la uri pu
pitru, din fața ecranelor de televiziu
ne cu circuit închis, cîțiva oameni 
vor supraveghea și dirija procesul de 
îngrijire și hrănire a celor 60 000 de 
porci din complex.

Este de domeniul fanteziei ? Nici
decum I Munca și rezultatele harni
cului colectiv de la Tomești dove
desc că acest viitor nu-i depart».



PAGINA 4 SCINTEIA- vineri 21 ianuarie 1977

CUM VORBIM, Cauza noastră

CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?
Se manifestă din ce în ce 

mai frecvent și mai intens o 
interferență între limbajul 
de specialitate și ceea ce 
s-ar putea numi — fără 
nici o umbră de peiorativ 
— limbajul comun. Feno
menul este interesant și, 
cu condiția respectării a- 
numitor limite, poate fi 
salutat ca avînd efecte 
binefăcătoare nu numai 
din punctul de vedere al 
înviorării de moment a 
limbii, dar și pentru evo
luția ei în general. Ca ata
re, el merită să i se acor
de atenție de către toți cei 
care, într-un fel sau altui, 
participă, mai mult sau 
mai puțin conștient, la 
desfășurarea lui.

în observațiile ce urmează, 
„interferențele" avute în 
vedere se impun a fi exa
minate în special din punc
tul de vedere al compati
bilității dintre sensul unic 
al unei anumite „fraze" în 
limbajul științific sau teh
nic de specialitate și sen
surile, eventual multiple, 
pe care i le conferă trans
punerea ei în limbajul co
mun, respectiv din acela 
al particularizării înțelesu
lui unei „fraze" la trecerea 
ei din limbajul comun in 
cel științific.

Primul caz este cu mult 
mai frecvent, atît de 
frecvent încît aproape că 
tema discuției de fată s-ar 
fi putut enunța : impactul 
limbajului științific și teh
nic asupra limbajului co
mun. Asistăm, în prezent, 
la o adevărată invazie a 
termenilor științifici și teh
nici în limba de fiecare zi 
a marelui public, fenomen 
de o amploare ce-i face pe 
lingviști să vorbească des
pre „abuzul de termeni 
tehnici și de specialitate 
în lucrări adresate marelui 
public".

Mai neliniștitor < 
aspectul cantitativ ni 
pare însă cel calitativ 
fenomenului. Este drept 
că. adeseori, utilizarea ter
menilor speciali în limba-

jul comun este cel puțin 
potrivită, dacă nu chiar fe
ricită, în privința creșterii 
intuitivității sau puterii de 
sugestie, dar nu este mai 
puțin adevărat că, destul 
de frecvent, asemenea ter
meni sint folosiți de-a 
dreptul incorect. Se poate 
accepta, de exemplu, ex
presia „longitudini si lati
tudini spirituale" (deși, ex- 
ploatînd în continuare 
imaginea sugerată de ea, 
autorul respectiv se limi
tează la „meridiane spiri
tuale", probabil pentru că 
fraza „paralele spirituale".

deasupra medianei" pentru 
a desemna lucrări de va
loare mai mică, 
mai mare 
mijlocii. în 
se impunea 
„medie" și 
înțeles pentru ce 
l-a evitat. I s-a părut că 
sună prea banal, asa cum 
li s-a părut prea de toate 
zilele cuvîntul „primitor" 
invitaților care și-au com
plimentat gazdele decla- 
rîndu-le „primitive" (caz 
citat de academicianul Al. 
Graur) ?

Fără a le comenta, pro-

decit 
mod 
aici 
este

respectiv 
a celor 
evident 

cuvintul 
greu de 
autoarea

tutui nostru" ? Dar despre 
muzicologul care, discută 
„dozarea de planuri sono
re", despre poetul care ex
clamă . „te închini ideii-la- 
ser ce în om deschide spre 
comunism corolă de qră- 
dini" ori despre criticul 
preocupat de „liniile de 
forță ale categoriilor stilis
tice" ? Adeseori sîntem sur
prinși de nepotrivirea cu 
contextul în care apar, de 
exemplu, termeni biologici 
ca „mutație" ori „germene" 
(„Universitatea româneas
că urmează să formeze e- 
lemente vii, creatoare, ger-

Interferențe de limbaj

>

decit 
se 

' al

care se impune drept co
respondent al „latitudinilor 
spirituale", ar fi creat difi
cultăți de Înțelegere prin 
ambiguitatea cuvintului 
principal, cum de altfel, 
în general, se vorbește 
.frecvent numai despre 
„meridianele lumii" și de
loc despre „paralelele lu
mii", ca și cînd ar fi vorba 
doar despre repartiții cu 
longitudinea pe glob). De 
asemenea, se poate consi
dera ca avantajos 
mutul din limbajul 
miei, care i 
expresia de 
valență" sau 
de „logică 
devenită titlu 
crări filozofice.
este mai puțin fericit să 
se vorbească despre „va
lențele educative și esteti
ce în poezia obiceiurilor de 
iarnă" 
rotundă") și 
țin să 
centrul 
catalizînd-o
Cu totul greșită este utili
zarea expresiilor „lucrări 
de sub mediană" și „de

împru- 
chi- 

conduce la 
„sală poli- 
chiar la cea 
polivalentă", 
al unei lu- 

■. în schimb, 
î fericit

(titlu de „masă 
încă mai pu

se spună „in 
acestei deveniri 

clocotitor...".

punem spre examinare ci
titorului citeva expresii și 
„fraze", luate la întîmplare 
din proza și chiar poezia 
actuală. în majoritate ca
zuri în care termeni știin
țifici și tehnici sînt folosiți 
fie pur și simplu intrinsec 
incorect, fie in mod indi
rect impropriu, prin in
compatibilitatea dintre sen
surile lor unice in domeniile 
din care sint transferate și 
cele care rezultă din con
textul in care ele se înca
drează sau pe care le su
gerează atributele ce le în
soțesc. Să se compare, de 
exemplu, „dezbaterile asu
pra locului omului și cul
turii sale 
lumii noi"
asta.... s-a mișcat pe niște
coordonate vechi și firești", 
avîndu-se in vedere sensul 
unic, în limbajul științific, 
al cuyîntului „coordonate". 
Ce să spunem despre „sta
bilirea 
menite 
decăți, 
â'uințe, 
mînia 
fost o

in coordonatele 
cu „țărănimea

unor coordonate 
a desființa preju- 
complexități, îngă- 
iluzii..." sau despre 
considerată că „n-a 
coordonată a sufle-

meni stimulatori...") sau 
„fraze" ca „selenizarea" 
unui peisaj prin... depozi
tarea de gunoaie, sau ca 
„scurcircuitarea" care se... 
pulverizează ; într-un film, 
un gest nu mai este „con
tinuat la o temperatură 
notabilă" — se spune într-o 
cronică — dar se ajunge la 
un „moment de mare 
taj".

Fără îndoială, nu se 
te cere oamenilor de 
tură și artă să se confor
meze strict sensurilor res- 
trinse — unice — din ști
ință și tehnică ale cuvin
telor pe care le îmbrumu- 
tă ; ei nu sînt totuși în
dreptățiți să le utilizeze a- 
buziv, împotriva acestor 
sensuri. Limitări corespun
zătoare se impun și altor 
debitori ai limbajului de 
specialitate. de exemplu, 
planificatorilor și normato- ■ 
rilor, care n-ar trebui să 
vorbească despre „sarcini 
didactice avind volumul 
exprimat în ore".

Pentru că am utilizat în 
titlul articolului de față 
„fraza" interferențe — ea

vol-
poa- 
cui-

însăși, inițial, termen al fi
zicii — sintem obligați să 
vorbim, fie și numai în 
treacăt, și despre sensul in
vers al interacțiunii dintre 
limbajul de specialitate și 
cel comun. Mai puțin am
plu, fenomenul există to
tuși. Citim, de exemplu, că 
„vaporii supraîncălziți au 
fost inhămați ca să pro
ducă energie", că există 
„munți submarini care în
cing planeta" sau „cordoa
ne de gradient". Dozate cu 
măsură și prudență, expre
sii de acest fel nu deran
jează, uneori chiar învio
rează stilul și sugerează 
imagini. Unele „fraze" din 
această categorie ajung să 
rămînă în terminologia ști
ințifică și tehnică, dove- 
dindu-se utile în contura
rea sintetică a unor noțiuni 
importante, ca, de exemplu, 
termenul de „zgomot", fo
losit în cele mai variate 
domenii de specialitate 
pentru a desemna ansam
blul agenților perturbanti 
ce intervin in desfășurarea 
unui fenomen în care se 
urmărește în mod particu
lar un anumit : element, 
„semnalul" util.

Râmîne, evident, în gri
ja lingviștilor dezbaterea 
cu competentă, cu spirit 
critic și cu ponderea a- 
decvată a diverselor ele
mente ce intervin în ea, a 
problemei abordate, inevi
tabil, superficial aici. Este 
ceva ce ar trebui făcut în 
mod coerent, cu integra
rea adecvată în cadrul ac
țiunii ample de cultivare a 
acestui bun de preț care 
este limba noastră. Rîndu- 
rile de față n-au urmărit 
decit să atragă atenția a- 
supra fenomenului și asu
pra necesității unor îngră
diri. parțial chiar sugerate.

Prof. Liviu
CONSTANT1NESCU 
membru corespondent 
al Academiei

Urmăresc cu interes dis
cuțiile din paginile ziaru
lui despre cultivarea limbii. 
Fără a fi specialist in acest 
domeniu, dar fiind unul 
dintre milioanele de vorbi
tori de limbă românească 
încerc sentimente stînjeni- 
toare cînd aud rostindu-se 
sau, și mai grav, cînd văd 
scriindu-se- într-un mod 
inacceptabil. • Se întîmplă 
ea în ședințe, în conferin
țe, uneori chiar la radio și 
televiziune să auzim vor- 
bindu-se curent despre 
ziua de Unu Mai, bulevar
dul Unu Mai și de o loca
litate de pe litoral Doi Mai.

Inconsecvențe și prețiozități
semnalez prezenta unor 
cuvinte tot mai mult fo
losite de la ovreme încoa
ce. mai cu seamă în expu
neri. Așa este, de pildă, 
folosit cuvîntul proble
matică cu înțeles de pro
blemă pusă în discuție, în 
curs de rezolvare ș.a.m.d. 

Acest cuvint, așa cum 
l-am moștenit in limbă, ex
primă însă fie un ansam
blu de probleme, fie, ea 
adjectiv, o nesiguranță 1 
după cum n-am 
este problematică 
la examen.

Alunecarea de

în primul caz, citind prima 
zi a lunii, se folosește nu
meralul ordinal: „întîi Mai", 
întii septembrie 
în al doilea caz 
trivit regulilor, 
tește corect „Doi 
august, cinci 1 
ș.a.m.d. 
numărate zilele 
irului. ■

Asemenea exemple găsim 
și în limbajul „ceferist" de 
exemplu cînd se anunță li
nia pe care este garat un 
tren. Se spune linia unu, 
în loc de linia întîi.

O vorbire neîngrijită, su-

ș.a.m.d. ț 
: însă, po

se ros- 
i Mai", doi 
septembrie 

, întrucît astfel sînt 
calenda-

părătoare prin caracterul 
periferic se vehiculează în 
expresii ca spune lui ma
ma, dă lui Ioana etc., în loc 
de corectele spune mamei, 
dă Ioanei etc. Aceste gre
șeli de declinare se aud mai 
mult la cei trecuți prin 
școli, spre deosebire de 
.țăranii mai virstnici (mai 
puțin școliți), care se ex
primă corect. Ceea ce 
este mai grav este faptul 
că asemenea erori se comit, 
uneori, și în școli, chiar de 
către cei chemați să cultive 
la elevi o limbă corectă.

Nu mă pot opri să nu

IN CADRUL FESTIVALULUI NAȚIONAL
„CÎNTAREA ROMÂNIEI”

Luna cărții la sate
în acest an, „Luna cărții la sate”, 

aliată la cea de-a 17-a ediție, se 
desfășoară între 30 ianuarie și 28 
februarie, în cadrul etapei de masă 
a Festivalului național „Cîntarea 
României".

Acțiunile de popu
larizare și difuzare la 
sate a cărții social-po- 
litice. agrotehnice, de 
informare științifică și 
de beletristică ce vor 
avea loc cu acest pri
lej sînt chemate să 
eontribuie la transpu
nerea in viață a pre
vederilor Programului 
de măsuri pentru apli
carea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al 
partidului și ale Con
gresului educației po
litice și al culturii so
cialiste, în domeniul 
muncii ideologice, po
litice și cultural-edu
cative.

Manifestările din ca
drul acestei ediții a 
„Lunii cărții la sate" 
vor fi coordonate de 
comitetele județene de 
cultură și educație so
cialistă și de 
județene ale 
tivelor de 
„Luna cărții 
va cuprinde 
țări dedicate marilor 
aniversări înscrise cu 
litere de aur în istoria 
patriei care se cele
brează în acest an — 
Centenarul indepen
denței și împlinirea a 
70 de ani de la răscoa
lele țărănești din 1907, 
precum și zile ale căr
ții social-politice. de 
informare științifică, 
agrozootehnică și bele
tristică.

Pe tot parcursul „Lu
nii cărții la sate" se 
vor organiza sub con
ducerea organelor și 
organizațiilor de partid 
și cu sprijinul organi
zațiilor de masă și ob
ștești. al scriitorilor, 
cenaclurilor literare și 
al editurilor, dezbate
rea unor lucrări social- 
politice, științifice, teh
nice și beletristice re
prezentative, lansarea 
unor lucrări, recitaluri 
de poezie patriotică 
etc. Pentru buna des-

uniunile 
coopera- 
consum. 
la sate" 
manifes-

fășurare a manifestă
rilor organizate cu a- 
cest prilej, uniunile 
județene ale coopera
tivelor de consum vor 
asigura prin rețeaua 
de difuzare a cărții, 
organizarea de stan
duri cu vînzare în toa-

te comunele și satele 
tării. în întreprinderi 
și unități agricole. în 
școli, in scopul formă
rii și completării bi
bliotecilor personale.

Cum se știe, difuza
rea cărții la sate este 
organizată de coopera
ția de consum. Rețeaua 
sa de librării și raioa
ne s-a extins an de an, 
ajungind la peste 2 200 
unități, la care se a- 
daugă cele 6 500 punc
te de desfacere a cărții 
în cadrul magazinelor 
sătești. Există azi 5 500 
difuzori de carte din 
rindul cadrelor didac
tice, care asigură răs- 
pindirea cărții în rîn- 
dul elevilor. 4 677 stan
duri mobile organizate

i

in cadrul unităților a- 
gricole socialiste. în
treprinderilor și insti
tuțiilor din mediul ru
ral. 543 librării școlare 
cu. caracter obștesc, 
conduse de elevi sub 
îndrumarea cadrelor 
didactice, precum ’ și 
cele 34 secții județene 
„Cartea prin poștă" ; 
secția ei centrală din 
București primește 
zilnic peste 1 000 de 
scrisori-comenzi din 
partea cititorilor de la 
sate.

Sub conducerea or
ganelor și organizații
lor de partid, in striri- 
să colaborare cu fac
torii educaționali locali 
și organizațiile de masă 
și obștești au fost orga
nizate pe tot parcursul 
anului trecut numeroa
se concursuri ca : „Cel 
mai bun difuzor de 
Carte", „Cel mai bun 
librar", „Elevi 
in difuzarea 
„Cine citește, 
te", „Fiecare
bibliotecă proprie" etc., 
care au contribuit la 
difuzarea cărții in co
munele și satele țării.

Manifestările prile
juite de „Luna cărții 
la sate" cumulează, la 
actuala ediție, un plus 
de greutate. Desfășu- 
rindu-se in cadrul eta
pei de masă a marii 
competiții 
Festivalul 
României", 
acopere o
a muncii politico-edu- 

,cative. de culturalizare 
a maselor, de răspin- 
dire, prin mijlocirea 
cuvintului scris, a idei
lor călăuzitoare ale 
partidului nostru, a 
tot ce au realizat mai 
valoros minuitorii con
deiului. opere inspira
te din marile înfăptuiri 
ale socialismului în 
patria noastră, pătrun
se de suflul nou, me
reu mai proaspăt, al 
vieții poporului.

Luna cărții la sate, 
la cea de-a 17-a edi
ție, va marca un nou 
pas înainte pe tărîmul 
muncii cu cartea.

fruntași 
cărții", 

foloseș- 
casă cu

naționale, 
„Cintarea 

ele vin să 
întinsă arie

\

!

DIVERSa civilizației și umanismului"
Cinstirea luptei înaintașilor pentru 

dreptate socială, pentru unitate și 
libertate națională, a personalităților 
marcante ale istoriei patriei consti
tuie o parte integrantă a politicii 
Partidului Comunist Român de for
mare și dezvoitare a conștiinței so
cialiste a maselor. Evocarea celor 
care au militat neabătut, neprecupe- 
țind nici un sacrificiu, pentru unita
tea națională, pentru făurirea statu
lui național unitar român, dobîndește 
în aceste zile — cînd întregul popor 
sărbătorește împlinirea a 118 ani de 
la Unirea Principatelor — o profun
dă semnificație. în 
intași se numără 
și Vasile Lucaciu, 
de la nașterea 
căruia aniversăm 
azi 125 de ani.

Născut lâ 21 ia
nuarie 
comuna 
Sătmar, 
Lucaciu 
studii 
la Baia 
radea, 
Roma, 
obținut doctoratul ----------------------
în filozofie cu 
„magna cum laudae". Funcționînd 
apoi în parohia Sîncraiul Sălajului, 
el va deveni curînd profesor de limba 
română la liceul din Satu Mare. Ne
obosita sa activitate îi atrage din 
partea autorităților calificativele de 
„agitator al Daeo-României", „un nou 
AVram Iancu" și. deopotrivă, per
manente persecuții, hărțuieli și în
temnițări. Destituit, el s-a stabilit în 
modesta așezare a Sișeștilor din Ma
ramureș, 
susținută 
cistică.

Vasile 
de frunte 
dului 
silvania, în 
tară și mai ales în marea 
memorandistă din anii 1892—1894. în 
urma căreia a. fost condamnat. îm
preună cu ceilalți fruntași, și închis 
la Seghedin. Cu o remarcabilă dem
nitate, 
Memorandumului :
milă
Pini 
tății 
care 
mai frumoase pagini ale istoriei ome
nirii sînt cele scrise cu sîngele vărsat 
pentru libertate".

Ca și ceilalți fruntași democrați ai 
luptei naționale românești, Lucaciu

1852 în 
Apa din 

Vasile 
a urmat* 

strălucite 
Mare, O- 
Gherla și 

unde a

șirul acestor îna-

nu a confundat poporul* maghiar cu 
oligarhia asupritoare. Era un bun cu
noscător al limbii și culturii maghia
re, un prețuitor al tradițiilor progre
siste ale acesteia. într-un discurs 
rostit in parlamentul ungar. Lucaciu 
declara că „popoarele nu sint create 
ca să se mănince unele pe altele, ci 
ca, trăind în iubire, să muncească 
împreună..."

La începutul primului război mon
dial, împreună cu Octavian Goga și 
alți fruntași transilvăneni, Lucaciu a 
trecut în vechiul regat, unde a lup
tat în primele rînduri pentru Unire. 
A fost ales președinte al Ligii Cul

turale, devenită 
apoi „Liga pen
tru unitatea poli
tică". și deputat 
de Galați. Intr-o 
cuvîntare

Ta Turnu Severin 
în aprilie 1915, V. 
Lucaciu declara : 
„Noi nu voim 
subjugarea, ci 
voim libertate, nu 
voim asuprirea 
altor țări și altor 
popoare, voim 
dezrobirea nea- 

Noi nu voim încăl- 
nu ne a-

O noapte 
albă

rostită

desfășurind în continuare o 
activitate politică si publi-

Lucaciu a avut un rol 
în conducerea Parti- 

Național Român din Tran- 
lupta parlamen- 

mișcare

Lucaciu declara la procesul 
„Noi nu cerșim 

de la străini, ci voim să fim stă- 
pe soarta noastră... ideea liber- 
este izvorul bogat al virtuții 
dă direcție popoarelor... Cele

mului românesc, 
carea altor teritorii, ce 
parțin, voim numai asigurarea drep
turilor noastre naționale de veacuri 
răpite", 
vingerea în 
i-a dedicat 
„cauza noastră e cauza libertății po
poarelor, e cauza civilizației și a 
umanismului".

Vasile Lucaciu s-a distins în ul
tima parte a războiului prin ener
gica activitate de organizare a vo
luntarilor transilvăneni, prin susți
nuta activitate din emigrație in ve
derea recunoașterii justeței cauzei 
române de către marile puteri.

Vasile Lucaciu a murit la 28 no
iembrie 1922, văzîndu-și așadar îm
plinit idealul pentru care a militat 
neabătut întreaga sa viață — unirea 
tuturor românilor într-un singur stat.

Existența și înflorirea statului na
țional unitar și independent român, 
susținuta activitate pe care întreg 
poporul nostru, strins unit în jurul 
partidului, o desfășoară pentru a 
înălța România socialistă pe noi 
culmi de progres, civilizație și bună
stare constituie supremul omagiu pe 
care posteritatea îl aduce înaintașii 
lor care, asemenea lui Vasile Luca
ciu. au militat statornic pentru uni
rea, neatirnarea și progresul patriei.

Alexandru PORTEANU

El credea cu toată con- 
victoria cauzei căreia 
întreaga viață, căci

Maistrul Ion Petcu, șeful sta
ției de captare, tratare și pom
pare a apei de la Modelu (lingă 
Călărași), abia venise de la lu
cru. Chiar atunci a sunat telefo
nul. Alarmă la stația unde lu
cra maistrul. Pompele „căzuse
ră" una după alta. Bolovani de 
pămint desprinși din malul Du
nării, acoperiți cu gheață, bloca
seră grătarele de la punctele de 
absorbție. La Combinatul de în
grășăminte chimice din Slobozia 
se aprecia că după șase ore, cit 
putea să funcționeze apa din re
zervorul de urgență, instalațiile 
urmau să fie oprite, iar orașul 
să rămină făiră apă. Cînd I.P. a 
ajuns înapoi la stație, puterea 
de pompare scăzuse la o treime 
din capacitate. Echipa, cu efec
tiv dublu, a lucrat fără răgaz 
toată noaptea. A fost nevoie de 
intervenția unui remorcher, care 
a degajat zona de sloiuri. Dimi
neața. toate pompele funcționau 
la întreaga capacitate, iar ingi- < 
nerul Valeriu Platon, directorul 
combinatului de îngrășăminte 
chimice, a putut să raporteze că 
nu s-a pierdut nici un gram de 
producție.

Cind maistrul Petcu a ajuns 
iarăși acasă, soarele se ridicase 
binișor...

Si-a dat 
foc casei

sens
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AEEXANDRESCU
București

pregătit, 
reușita

Teleșcoală.
Pagini muzicale de mare popu
laritate.
Anton Pann — „Povestea vorbit". 
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba franceză.
Telex.

Film distins cu premiul Oscar 
1970.
Unită patrie vitează — emisiune 
de versuri clasice și contempora
ne dedicate Unirii.
Telejurnal.

Telejurnal.
La ordinea zilei tn economie. 
Ancheta TV.
Film artistic ; „Tora. Tora, Tora". 
Coproducție americano-japoneză.

că-

tre alte înțelesuri, 
treținută prin necunoaș
terea conținutului semantic 
al euvîntului. creează con
fuzii nedorite in limbă. 
Singurul meu sfat ar fi ca 
oamenii, oricit de. buni cu
noscători ai limbii se con
sideră, să consulte ori de 
cite ori este nevoie dicțio
narul ; cu modestie, pentru 
a evita și inconsecvențele, 
și erorile generate de ex
primări voit prețioase.

| Intre frații Petrică și loan 
Dobrin din Brașov, str. Neptun 
nr. 21. a izbucnit o ceartă cu

I urmări dramatice. Petrică, aflat 
sub influenta alcoolului, și-a so-

I mat membrii familiei să pără- 
| sească locuința. De ce ? „Sint 
i așa de supărat că vreau să datț, 

foc casei 1“ — a zis Petrică. Și, 
fără să mai aștepte, a pus mina

I pe un bidon cu benzină, pe care 
l-a deșertat pe podeaua bucă
tăriei, in hol, peste tot. Apoi 
a aprins chibritul. Cum unii din 
membrii familiei n-au mai avut 
timp să se salveze, au fost in- 

| văluiți de flăcări. Patru din ei, 
printre care și autorul incen
diului, au suferit arsuri grave, 

' fiind internați de urgență la spi
tal. Incendiul abia a putut fi 
localizat de către vecini și pom
pierii militari.

I 
I
I
I

11.45
12.00
16,00
16.30
17.00
17,05 Emisiune tn limba germană.
18.50 Tragerea Loto.
19.00 Telecronlca pentru pionieri.
19.20 1001 de seri.
19.30
20.00
20,10
20.30

Telex.
Portativ bucureștean. Emisiune 
dedicată participării artiștilor a- 
matori din Capitală ■ la Festivalul 
național „Cîntarea României", 
Emoțiile au crescut. Film docu
mentar.
Ora veselă.
1001 de seri.
Telejurnal.
Seară de operă : „Maeștrii cîntă- 
reți din Niirnberg" de Richard 
Wagner. (Actul al III-lea).
Școala de la baraj.
Roman foileton : „Cesar Birot- 
teau".

i

Cu pricepere
Era, pentru cei mici, timpul gus

tării de la ora zece, cînd, împreună 
cu membrele unei echipe de control 
obștesc — Leontina Calciu, Flprica 
Frățilă și Maria Nistor — am vizitat 
Institutul de ocrotire a mamei și co
pilului din Capitală. In comparti
mentele în care se pregăteau gustă
rile (vreo 14 feluri, după indicațiile 
medicale) domnea oarecare agitație : 
pofta de mîncare a copiilor nu sufe
rea amînare. Este un bun prilej 
pentru a verifica gustul și prospe
țimea „materiilor prime" folosite, 
starea de curățenie a bucătăriei, a 
veselei, ținuta personalului. Totul — 
ireproșabil, pe măsura celor mai 
înalte exigențe impuse unei institu
ții sanitare in care sînt îngrijiți 
copii. Membrele echipei se declară 
satisfăcute.

— Trebuie să recunoaștem, ne 
spunea Ștefan Crivăț, directorul ad
junct economic al institutului, că ob
servațiile critice ale echipei de con
trol obștesc ne-au ajutat să dăm 
bucătăriei înfățișarea de azi. Am în
locuit hota de absorbție de deasu
pra plitei cu alta ce se poate curăța 
și întreține mai ușor, am renunțat 
la vasele emailate, cărora le sărea 
mereu smalțul, in favoarea acestora 
pe care le vedeți — inoxidabile, mai 
rezistente și mai igienice.

Vizităm, în continuare, saloanele 
în care, pe categorii de virste, sînt 
internați copiii. Echipa constată, cu 
plăcere, absența oricărui miros „de 
spital". Leontina Calciu, șefa echipei, 
apreciază, în mod special, faptul că 
una dintre ultimele inițiative ale 
echipei s-a materializat. „Uneori, ne 
spunea dinsa, nu este de ajuns să 
controlezi, să atragi atenția că ceva 
nu e in regulă. Trebuie să dai și o 
mină de ajutor. Constatasem că 
scăunelele din saloane sint cam ju
puite și copiii s-ar putea zgiria așe- 
zindu-se pe ele, și-ar putea agăța și 
rupe pijamalele. Am apelat atunci 
la tovarășii de la C.I.L. Pipera, care, 
din deșeuri de melacart, ne-au con
fecționat piesele necesare reparării 
scăunelelor. Și iată, acum arată ca 
noi".

De fapt, nu este prima oară cînd 
controlul obștesc sprijină remedie-

de gospodină, cu dragoste de mamă
rea lipsurilor constatate. La un mo
ment dat, din cauza reparațiilor ca
pitale ale clădirii, activitatea medi
cală era vădit stingherită. Firește, 
lucrările trebuiau făcute. Dar ritmul 
în care se desfășurau era prea lent. 
Echipa de control obștesc s-a adre
sat atunci primului vicepreședinte 
al Consiliului popular al sectorului 2, 
tovarășul Ion Furir. care este tot
odată și deputat în circumscripția 
respectivă. La intervenția sa, ritmul 
lucrărilor s-a accelerat și totul a fost 
gata la termen, ceea ce a avut o 
mare Însemnătate pentru desfășura
rea normală a asistentei medicale a 
copiilor.

— Incontestabil, contribuția con-

— „ochiul proaspăt al celui venit din 
afară, dublat de spiritul de obser
vație specific femeilor au contribuit 
la rezolvarea unor probleme de or
din gospodăresc și de confort al bol
navilor". Membrele echipei cerce
tează cu cea mai mare atenție clă
direa (incepînd de la subsol unde se 
află bucătăria, spălătoria, 
și pînă în pod, unde au și 
rit, la un moment dat, că 
trează apa de ploaie), stau 
cu bolnavii, cu personalul 
zăm cu cea mai mare atenție obser
vațiile echipei de 
spunea directorul, 
scurgă prea mult 
mediem situațiile

cămările 
descope- 
se infil- 
de vorbă 

„Anali-
control obștesc, ne 
și nu lăsăm să se 
timp pînă să re- 
critice semnalate.

Din experiența echipelor 
de control obștesc ale femeilor

trolului obștesc la buna rezolvare a 
problemelor gospodărești este mare. 
Pentru noi, cadrele medicale, remar
ca medicul de gardă Livia Gasparo- 
vici, este deosebit de important fap
tul că pacienții se bucură de con
diții bune de spitalizare, fără de 
care tratamentul nu poate fi con
ceput. Dar, fiind vorba de copii, at
mosfera, climatul au o însemnătate 
egală. Or, membrele echipei de con
trol obștesc ne-au ajutat mult tpc- 
mai în această direcție. Este, cred, 
edificatoare in acest sens inițiativa 
de a înființa un comitet de sprijin, 
format din cadre didactice. O bună 
parte din pacienții noștri sint șco
lari, iar internarea într-un spital îi 
rupe, pentru, o perioadă mai lungă 
sau mai scurtă de timp, de învăță
tură. Membrele acestui comitet ii a- 
jută 
țiile.
s-au

Si 
cuzino' 
tăm, cercetînd registrul unic, 
cum foarte plastic se exprima direc
torul spitalului — conf. dr. Ion Tudor

Astfel, in urma sugestiilor făcute de 
membrele echipei s-au imbunătățit 
ținuta și disciplina personalului me
dical, s-a dat o mai mare atenție a- 
provizionării cu medicamente a uni
tății noastre, s-au rezolvat unele 
probleme de repartizare a bolnavi
lor în saloane ; s-a pus mai multă 
ordine în vizitarea bolnavilor de că
tre rude și prieteni, s-a interzis fu
matul în sala de mese, în saloane. 
Iată numai cîteva din multiplele 
sectoare ale activității noastre, in 
care am simțit efectiv sprijinul echi
pei de control obștes.c".

Faptele consemnate 
sînt singulare ; ele se
complexul mai vast al activității de 
control obștesc a femeilor din Ca
pitală. In aceste echipe activează 
circa o mie de femei. O bunăl parte 
din cele 370 de unități controlate 
sînt unități de ocrotire a mamei și 
copilului — creșe, grădinițe, leagă
ne. case ale copilului, unități sani
tare și de prevederi sociale — un 
domeniu în care experiența de gosr 
podine și mame (sau bunice) este de 
mare folos. La creșa nr. 3 din Aleea 
Secuilor se semnalau greutăți in a-

maî sus nu 
înscriu în

pe copii să fie la curent cu Iec- 
Au fost cazuri cînd în spital 
dat chiar și examene, 
la spitalul clinic „Dr. I.
i“ am avut prilejul să

Canta- 
consta- 
că, așa

provizionarea cu ouă și carne ; la 
căminul nr. 2 din str. I. Enache 1 A, 
mincarea nu era de bună calitate, 
iar întreținerea rufăriei lăsa de do
rit ; la grădinița nr. 172 din Calea 
Rahovei s-au recomandat măsuri ur
gente de terminare a lucrărilor de 
canalizare ; la grădinița nr. 173 din 
Calea Văcărești s-a propus înlocui
rea veselei. Șirul exemplelor ar pu
tea continua, pentru că in cursul ce
lor 6 000 de controale efectuate in 
1976, femeile au formulat nenumă
rate sugestii și observații, iar cea 
mai mare parte dintre ele au și fost 
traduse în măsuri practice de reme
diere a lipsurilor constatate.

— Acordăm atenția cuvenită sesi
zărilor făcute de echipele de control 
obștesc, tocmai pentru că le consi
derăm de cea mai mare importanță 
pentru activitatea noastră, ne spu
nea tovarășul dr. Valeriu Socaciu, 
director adjunct al Direcției sani
tare a municipiului București. Iar 
in aceste echipe, mai cu seamă in 
cele care controlează unitățile ma- 
terno-infantile, femeile au pondere 
însemnată. Prin efort comun, multe 
probleme legate de buna aprovizio
nare cu alimente, de întreținerea și 
gospodărirea unităților amintite, de 
etică profesională a personalului 
medical și administrativ au fost 
bine rezolvate.

Pornind de la faptul că, în atitea 
cazuri, controlul obștesc în unitățile 
sanitare și-a dovedit cu prisosință 
eficienta, tovarășa Sonia Emilia, se
cretara comitetului de partid al lu
crătorilor din domeniul sanitar din 
Capitală, propunea ca echipele cetă
țenești să controleze și activitatea 
circumscripțiilor sanitare, necuprin
se în prezent în nici o formă de 
control obștesc. Observațiile mem
brilor acestor echipe ar putea con
tribui, în mod substanțial, la îmbu
nătățirea programului de consultații 
— în cabinete și pe teren — la apro
pierea activității acestora de cerin
țele populației. Este o propunere 
binevenită, care ar putea fi luată în 
considerație acum, cînd se pregăteș
te consfătuirea pe țară a echipelor 
de control obștesc.

Rodica ȘERBAN

I I
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De la petre
cere, în fața 
instanței•

Ion Corodazi — aniversatul. 
Victor Ionici și Constantin Țein 
— invitații. Deși au trecut cam 
de multișor de prima tinerețe, 
cei trei din Tg. Jiu au închinat 
cu strășnicie pahar după pahar, 
întru sănătate și neclintită prie
tenie. Pe inserat, ce s-a gindit 
gazda : „Hai. a zis spre bucuria 
invitaților, să încingem și o par
tidă de... barbut". Numai că, pe 
măsură ce sumele puse în joc 
creșteau, se auzeau tot mai rar 
urările de sănătate și prietenie. 
La un moment dat, Ionici, cel 
mai tinăr dintre ei, l-a apucat 
pe Țein de piept, i-a smuls ba
nii din buzunar și l-a azvirlit pe 
ușă afară. Ce s-a mai întîmplat 
se înțelege. De ajuns să spunem 
că cei trei „prieteni" s-au în- 
tîlnit din nou tocmai în fața in
stanței judecătorești. „Eu sint 
nervos, onorată instanță", a de
clarat Ionici. „Erau musafirii 
mei și dacă a fost șl dorința lor, 
am jucat... Dar nu le-am luat 
decit 1 000 de lei" — a declarat 
și aniversatul. Instanța le-a a- 
plicat o pedeapsă pe care cei 
trei prieteni au impărțit-o fră
țește.

„Asigurarea 
agentului 
de asigurări

In calitatea lui de agent de 
asigurări ADAS, Stelian Tul- 
ceanu din Constanta, strada Mi
tropolitul Dosoftei nr. 14. în
cheia contracte tarifare înca- 
sînd totodată și primele datora
te de asigurați. Uitîndu-și însă 
îndatoririle, S. T. n-a mai de
pus banii la casieria întreprin
derii, crezînd că în felul acesta 
iși poate „asigura" un cîștig. Re
vizia contabilă i-a descoperit 
însă lipsa banilor.

Epilog : agentului de asigurare 
i s-a asigurat un domiciliu tem
porar.

Cine

II

îl cunoaște?»
Marin Baroi din comuna Oto- 

peni, str. 7 Noiembrie nr. 3. ne 
scrie următoarele : „Cu citeva 
luni în urmă, băiatul meu, 
Gheorghe Baroi. a plecat de 
acasă și n-a mai venit. Toate 
încercările făcute pentru a-i 
da de urmă au fost zadar
nice. Rog pe toți cei care l-au 
văzut sau știu ceva — cit de 
puțin — despre el să-mi dea 
grabnic de știre la adresa arăta
tă. Are 16 ani, e slăbuț și are 
o înălțime de 1,73 m ; ochi — 
căprui, părul — șaten, are gro
pițe in barbă și obraji și a ple
cat de-acasă îmbrăcat în unifor
mă școlară".

Rubricd realizată de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților

' ..Scinteil"
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Tovarășului RODOLFO GHIOLDI
Membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Argentina
Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

tn numele Partidului Comunist Român vă adresăm un cald salut tovărășesc, 
felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate, viață îndelungată și 
succes în activitatea pe care o desfășurați în cadrul conducerii Partidului 
Comunist din Argentina, în interesul maselor muncitoare și al poporului 
argentinean, al cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Semnarea unui acord de colaborare 
româno - cipriotă

Ton Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul' comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, s-a întîlnit, joi, cu 
Andreas Patsalides, ministrul de fi
nanțe al Republicii Cipru, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

In cadrul Întrevederii au fost evi
dențiate posibilitățile existente pen
tru lărgirea continuă a schimburilor 
comerciale șl promovarea cooperării 
economice și industriale, în domenii 
de interes reciproc.

După întrevedere, cei doi miniștri 
au semnat Acordul pe termen lung 
de colaborare economică și coope
rare industrială și tehnică dintre

• DÎMBOVIȚA. Etapa de masă 
Festivalului național „Cîntarea 

omâniei" a reunit, in spectacolul 
titulat „Nemuritoarea țară", for- 

..ațiile artistice ale unui mare 
număr de întreprinderi și cămine 
culturale din orașul Găești și co
munele învecinate. Spectacolul a 
fost precedat de vernisajul unei 
expoziții de artă plastică aparți- 
nind artiștilor amatori din zona 
orașului Găești. • HARGHI
TA. Sub genericul „Din viața 
noastră nouă" s-a desfășurat, 
la Casa de cultură din Miercurea 
Ciuc, un amplu spectacol susținut 
de cele mai bune formații de artiști 
amatori din localitate. La Odorheiu 
Secuiesc a avut loc vernisajul ex
poziției județene de artă plastică. 
Sala mică a Casei de cultură din 
Miercurea Ciuc găzduiește expoziția 
micilor artiști plastici din țară in
titulată sugestiv „Cîntarea Româ
niei", desfășurată sub patronajul re
vistei „Jobarat". • MEHEDINȚI. 
La Casa de cultură din Baia de 
Aramă s-a desfășurat un colocviu 
cu tema : „Principiile politicii ex
terne a României socialiste". Bi
blioteca județeană a organizat la 
întreprinderea de confecții „Porțile 
de Fier" o evocare istorică sub ge
nericul „Noi la ’77". „Programul 
partidului — generoasă deschidere 
spre orizonturile comuniste" — a 
fost tema unei mese rotunde orga
nizate la căminele culturale din 
Oprișor, Bălăcită și Hinova. • CLUJ. 
„Cum și cu ce contribuim noi, ti
nerii ceferiști, la edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te", iată tema unui interesant sim
pozion organizat la clubul „Armo
nia" al întreprinderii mecanice de 
material rulant ,jl6 Februarie" din 
Cluj-Napoca. în cooperativele meș
teșugărești din județul Cluj au luat 
ființă, în ultimul timp, 19 noi gru
puri de recitatori, un cor de cameră 
șî un cenaclu de muzică și poezie, 
care au prezentat în etapa de masă 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" peste 60 de spectacole. 
• TELEORMAN. „Războiul de 
independență din 1877 — act de re
zonanță istorică in viața patriei si 
poporului" este titlul simpozionului 
care a avut loc în orașul Videle, 
în organizațiile de partid de la 
orașe și sate este prezentată expu
nerea „Programul P.C.R. despre di
recțiile făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România. 
Dezvoltarea economico-socială a Te
leormanului in anul 1977“. Comu

PRIMA TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES 
DIN ACEST AN

Tragerea excepțională Pronoex- 
pres, organizată duminică 23 ia
nuarie, oferă participanților o boga
tă listă de cîștiguri. Astfel se acor
dă autoturisme „Dacia 1300“ și 
,,Skoda S 100", excursii în U.R.S.S., 

D. Germană, Grecia, la Paris și 
Valea Loirei, precum și în „Turul 

1 -îâAiei" cu autocarul. Pentru atri
buirea tuturor acestor cîștiguri se 
vor efectua 8 extrageri în 2 faze, 
prima de 4 extrageri, fiecare de 
cîte 6 numere din 45 (efectuate se
parat și nu în continuare) și a doua 
tot de 4 extrageri, fiecare de cîte 
5 numere din 45 (efectuate separat 
și nu în continuare). în total vor

Tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme

Joi, 27 ianuarie a.c., ora 16,30, 
va avea loc in Capitală, în sala 
clubului Finanțe-Bănci (str. Doam
nei nr. 2), tragerea la sorți pentru 
trim. IV/1976 a libretelor de econo
mii cu dobindă și cîștiguri în auto
turisme, emise de unitățile C.E.C. 
din municipiul București.

Tragerea la sorți pentru același 
trimestru a libretelor cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme, emise 

Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Cipru, do
cument care stabilește cadrul juridic 
adecvat dezvoltării și diversificării 
relațiilor economice și de cooperare 
dintre cele două țări.

La semnare au luat parte Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, Ni
colae Ionescu, ministru secretar de 
stat, alte persoane oficiale române.

Ministrul cipriot a conferit, de a- 
semenea, cu George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, și Va- 
sile Răuță. vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, asupra 
unor probleme de interes comun.

(Agerpres)

nele Pietroșani și Smîrdioasa au 
fost gazda unor caravane științifice.
• VASLUI. Aniversării Unirii și 
Centenarului Independentei, la Bi
blioteca județeană Vaslui i-a fost 
consacrată expoziția „Indepen
dența de stat a României în cărți, 
documented și albume". • TIMIȘ. 
Sub genericul „Cintăm azi partidu
lui slavă", pe scena Casei armatei 
din Timișoara a avut loc un spec
tacol in cadrul fazei de masă a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", prezentat de formații 
artistice ostășești. La librăria „Mi- 
hai Eminescu" din Timișoara a fost 
lansat romanul „Fericiți cind re- 
naștem", lucrare de debut a tină- 
rului publicist Ion Jurca Rovina, 
redactor Ia ziarul județean „Dra
pelul roșu". Membrii secției de 
limbă germană a studioului studen
țesc de teatru „Thalia" au prezen
tat un recital de poezie patriotică 
dedicat centenarului independentei 
de stat a României. • ARGEȘ. în 
cadrul manifestărilor premergă
toare „Zilelor teatrului istorico- 
patriotic pentru copii și tineret", ce 
vor fi organizate la Pitești, la în
ceputul lunii viitoare, cu concursul 
unor colective artistice din țară, 
la Teatrul de păpuși „Așchiuță" 
din localitate a avut loc premiera 
absolută a piesei „Umbra lui Ștefan 
Vodă" de Aurel Mircea Anchidin.
• VRANCEA. In cadrul manifestă
rilor cultural-educative și artistice 
intitulate „Mărturii de glorie ne
pieritoare din istoria patriei" ce au 
avut loc la Adjud, Odobești, Paltin, 
Dumitrești și în alte localități au 
fost evocate momente din lupta po
porului nostru pentru făurirea sta
tului național român, unitar și in
dependent. „Pe-al nostru steag e 
scris unire" a fost genericul serilor 
literare, al expozițiilor de carte, 
precum și al unor expuneri și 
dezbateri organizate în mai multe 
localități din județ. • GORJ. în 
cadrul manifestărilor dedicate 
Festivalului național „Cîntarea 
României", la Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu a fost des
chisă expoziția de artă plastică 
„Frumuseți perene". Cei 16 artiști 
amatori gorjeni — muncitori, teh
nicieni, cadre didactice și medicale 
— abordează o arie tematică bo
gată : lupta poporului român pen
tru independentă, noul tablou in
dustrial al Gorjului, peisaje, por
trete etc.

Corespondenții „Scînteii"

fi extrase 44 de /numere ciștigă- 
toare.

Cei ce doresc să participe la a- 
ceastă tragere excepțională pot 
procura bilete de 6 și 15 lei. Varian
tele de 15 lei participă la toate 
extragerile.

La această tragere excepțională * 
se atribuie premii variantelor cu 
numai 3 numere ciștigătoare, la fie
care dintre cele 8 extrageri de la 
cele 2 faze. Cîștigătorii își pot alege 
excursia preferată primind în nu
merar diferența îptre costul aces
teia și valoarea integrală a premiu
lui. Agențiile Loto-Pronosport ofe
ră prospecte ale tragerii care con
țin și alte amănunte.

de celelalte unități C.E.C. din țară, 
va avea loc vineri, 28 ianuarie, ora 
16,30, de asemenea în sala clubului 
Finanțe-Bănci.

Tragerile la sorți fiind publice, 
cei interesați sint invitați să parti
cipe la efectuarea tragerilor la 
sorți.

Listele oficiale cuprinzînd libre
tele ieșite ciștigătoare vor fi publi
cate în presa centrală.

Primiri Io primiri ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, joi, pe 
Andreas Patsalides. ministru de fi
nanțe al Republicii Cipru, care efec
tuează o vizită în tara noastră.

Oaspetele a rugat pe primul mi
nistru să transmită președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. un cald 
mesaj de salut din partea președin
telui Republicii Cipru, arhiepiscopul 
Makarios.

Mulțumind, tovarășul Manea Mă
nescu a rugat pe oaspete să 
transmită, din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, un 
cordial salut și cele mai bune urări 
președintelui Republicii Cipru.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor de colabo
rare și cooperare dintre România și 
Cipru in domeniile economic, teh- 
nico-științific și în alte sectoare de

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ" nr. 2/1977

Revista publică articolele „Dina
mism și exigență in activitatea de 
partid", „Democrație și conducere 
științifică", „Esența democratică a 
culturii socialiste", „Factorii de pro
ducție în condițiile progresului teh
nic contemporan". La rubrica „Festi
valul național «Cîntarea României»" 
este înserat articolul „Afirmarea pu
terii de creație a maselor". Rubrica 
„Centenarul independenței de stat a 
României" cuprinde articolul „Pre
mise economico-sociale ale indepen
denței de stat cucerite in 1877". Răs
coala țăranilor din 1907 este evocată 
în articolul „Cauze șl obiective ale 
răscoalei". în cadrul rubricii „Con
sultații" este publicat articolul „Fi
lozofia istoriei și practica socială". 
Articolele „Procesul formării poporu
lui român și a limbii române, ele
mente constitutive, aria geografică și 
perioada istorică" și „Unirea princi

• SPORT O SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

Activități de masă pentru copii și tineret
In plină iarnă—la bazinele de înot ploieștene
în toamna anului trecut consem

nam la această rubrică faptul că la 
Ploiești s-a construit și s-a dat in 
folosință încă un bazin de înot aco
perit destinat școlarilor de vîrstă 
mică. Zilele acestea, cind termome- 

i trul arată cîteva grade sub zero, am 
poposit la centrul dă înot al orașului 
petrolist. Deși era o oră matinală, 
și în bazinul mare și în cel nou, 
ceva mai mic, am găsit o activitate 
intensă. Zeci de copii'de vîrstă pre
școlară de la grădinițele 28 și 49 și 
elevi de la Școala generală nr. 25 din 
cartierul de nord al municipiului, 
sub supravegherea atentă a profeso
rilor și instructorilor, înotau sau în
vățau să,înoate. Aici; ia fața Tocottri, 
ne-am reintîlnit cu „plăcere cu ;șț>țji 
Anca -și Mihai Mitrofan, care, cu 
7—8 ani în urmă, puneau bazele 
unei pepiniere în ramura înotului la 
Ploiești.

— Atunci, la început, dacă ne a- 
mintim' bine — aveați în pregătire 30 
de copii de vîrstă școlară. Acum 
ciți sînt ?

— Acum, ne răspunde zîmbind 
antrenorul coordonator Mihai Mitro
fan, sînt peste 500 de copii care 
practică consecvent natația. Ploieș- 
tiul, datorită unei activități tenace, 
a devenit un centru de pregătire 
sportivă în această ramură. Și ne 
bucurăm cu atît mai mult cu cît din
tre copiii ploieșteni s-au distins cî
teva veritabile talente, pentru spor
tul de performanță, care deja au in 
palmaresul lor medalii și titluri ciș- 
tigate la concursuri naționale și in
ternaționale. Aș da numai citeva 
nume : Irinel și Cătălina Pănulescu, 
Flavius Vișan. Cornelia Hoțescu, Va
leria Vlăsceanu, Dragoș Aldea.

— Vorbiți-ne despre preocuparea 
pentru a determina cît mai mulți 
copii de vîrstă preșcolară și elevi de 
la clasele mici să învețe și să prac
tice înotul, acest sport complex de 
sănătate și vigoare.

— Clubul „Petrolul" din localitate 
are meritul .de a fi asigurat baza 
materială. Cu sprijinul organelor lo
cale, s-a construit, după cum știți, 
bazinul mare acoperit. S-a dus apoi 
o muncă de atragere a părinților, de 
a-i convinge în primul rînd pe ei 
de frumusețea și calitățile natației. 
Foarte mult am fost sprijiniți noi,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în sferturile de finală (grupa

B) ale „Cupei cupelor" la baschet 
masculin, echipa italiană Forst Birra 
Cantu a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 125—76 (53—38), echipa
franceză Villeurbanne (în clasamen
tul acestei grupe conduce echipa 
Steaua, cu patru puncte).

Cele dduă partide disputate în 
grupa A a aceleiași competiții s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Spartak Leningrad — Slavia Praga 
84—58 (47—31) ; Radnicki Belgrad — 
Cinzano Milano 87—73 (45—38).
• Lotul reprezentativ de fotbal al 

tării noastre a susținut ieri, la Ti
mișoara. un meci de antrenament în 
compania echipei locale C.F.R. Se- 
lecționabilii au terminat învingători 

activitate. în acest context, a fost 
relevat faptul că semnarea acordului 
pe termen lung de colaborare eco
nomică și cooperare industrială și 
tehnică dintre România și Cipru des
chide noi posibilități de . promovare 
a conlucrării reciproc avantajoase.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate, au parti
cipat Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, și Ion St. Ion, secretarul 
Consiliului de Miniștri.

★
în cursul aceleiași zile, primul 

ministru al guvernului, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit în vizită 
protocolară de prezentare pe amba
sadorii acreditați în țara noastră ai 
Republicii Socialiste Cehoslovace — 
Lumir Hanak, și Canadei — Elmo 
Thibault.

(Agerpres)

patelor — eveniment cu profunde 
semnificații istorice" sînt inserate la 
rubrica „Pagini de istorie". în conti
nuare, revista conține rubricile 
„Viața internațională", „Cărți și 
semnificații" și „Revista revistelor".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 ianuarie. în țară : Vremea se 
va încălzi în toate regiunile țării. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale atît sub formă 
de ninsoare, cît și sub formă de lapovi- 
ță și ploaie, mai frecvente în nordul 
țării. Vînt moderat, cu intehsificări

instructorii, de unele cadre didactice. 
Mai ales în ultima vreme am sim
țit ajutorul învățătoarelor Maria An- 
ghel, Ecaterina Savu, .Aurora Mun- 
teanu, Maria Chiribeș de la clasele 
I ale Școlii nr. 25. Astfel, încetul cu 
încetul, am ajuns ca bazinele noas
tre să devină neîncăpătoare ! Nu
mai la centrul de inițiere, cei trei 
instructori au zilnic, în afară de 
școlari, circa 150 de copii între 4 și 
6 ani, care vin aici însoțiți de pă
rinții lor. Aceștia sînt tare bucuroși 
văzind cît de bine se simt copiii in 
bazin și cît de frumos se dezvoltă.

Acum, nouă clase, de la clasa I ia 
a IV-a, comasate la școala generală 
amintită mai sus, au început să prac
tice înotul de la deschiderea cursu
rilor. Orele de educație fizică se fac 
în incinta bazinelor. Sînt create aici 
condiții bune pentru cei 280 de elevi 
care, timp de patru ore săptămînal, 
își petrec timpul în sala de gimnas
tică, la diferite aparate, și în bazinul 
de înot. Cu ei se află profesori de edu
cație fizică (cu specialitatea natație), 
precum și învățătoarele. De grupul

Etapă de virf pentru amatorii sporturilor de iarnă 
din județul Bistrița-Năsăud

în momentul de față, schiul, să- 
niușul și patinajul domină activitatea 
sportivă de masă din județul Bistri- 
ța-Năsăud. Se estimează că numai 
la această ultimă ediție de iarnă a 
Cupei tineretului vor lua parte pînă 
în final mai bine de 40 000 de tineri 
și vîrstnici, ceea ce.reprezintă aproa
pe 15 la sută din populația județului. 
Desigur, cele mai bogate acțiuni se 
desfășoară în zonele montane, la 
Prundu Birgăului, Mureșenii Bîrgău- 
lui. Bistrița Bîrgăului, Șanț, Lunca 
Ilvei, în alte localități, unde ființea
ză de altfel 22 de centre de inițiere 
și practicare a schiului. Aici se an
trenează aproximativ 4 000 de copii 
și tineri, pentru care s-au organizat, 
în perioada vacanței școlare, ca și in 
fiecare duminică a sezonului alb, un 
număr total de 50 de concursuri de 
mai mică sau mai mare amploare. 
Pe lîngă aceste centre de schi. în ju
deț au fost amenajate 20 de patinoare 
naturale, puse la dispoziția publicu- 

cu scorul de 3—1 (0—1) prin punc
tele marcate de Radu II, Mulțescu 
și Zamfir. Pentru gazde a înscris 
Stoișin.

• La turneul internațional de te
nis pentru juniori, care se desfă
șoară în aceste zile la San Josă 
(Costa Rica), jucătorul român Florin 
Segărceanu l-a învins in trei Seturi, 
cu 2—6, 6—3, 6—4, pe suedezul Olav 
Abrahamsson.

• Turneul internațional de șah 
desfășurat în localitatea Banki (în a- 
propiere de Sofia) a fost cîștigat de 
jucătorul român Mihai Șubă, care a 
totalizat 9 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ermenkov (Bulga
ria) și Mihai Ghindă (România) cu 
cite 8,5 puncte.

Cronica zilei
Miniștrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Cyrus Vance, cu oca
zia preluării funcției de secretar de 
stat al Statelor Unite ale Americii.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis un mesaj de 
felicitare ministrului de externe al 
Republicii Singapore, S. Rajaratnam, 
Cu ocazia reînnoirii mandatului său 
in această funcție.

★
Joi seara a sosit în Capitală, la 

invitația Grupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România— 
Franța, Lucien Andre Gautier, pre
ședintele Grupului de prietenie 
Franța—România din Senatul fran
cez, cu soția.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. președintele provizoriu al 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România—Franța, 
și de alte persoane oficiale.

A fost prezent Jean-Claude Ri
chard, prim-secretar al Ambasadei 
Franței la București.

(Agerpres)

pînă Ia 40—60 km la oră tn sud-vestul 
țării. La munte va ninge. Vîntul va 
prezenta intensificări pină la S0—100 
km la oră, viscolind local zăpada. Mi
nimele vor fi cuprinse intre minus 7 și 
minus 3 grade, mai coborite în prima 
noapte în sudul țării și în depresiunile 
din estul Transilvaniei, iar maximele 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, local mai ridicate. Ceață mai 
ales dimineața șl seara. Izolat — ploaie. 
In București : Vreme în curs de încăl
zire. Cerul va fi schimbător, favorabil 
precipitațiilor izolate. Vint slab pînă la 
potrivit. Ceață mai ales dimineața și 
seara.

în care intră copiii selecționați pentru 
performantă se ocupă instructori ve
terani — soții Mitrofan și Toma Mi- 
rițescu. Ce dovedesc aceste cîteva 
luni de experiment ? Aflăm chiar 
din recenta plenară a consiliului ju
dețean de educație fizică și sport că 
încă de pe acum rezultatele sînt 
deosebit de promițătoare. S-a do
vedit prin teste că elevii înotători 
sînt viguroși, iar în clasă gîndirea 
lor este vioaie, rapidă. Din consfă
tuirile cu părinții a reieșit, de ase
menea, faptul că micii iubitori ai 
natației au căpătat trăsături mai 
dezinvolte, mai multă îndrăzneală și 
optimism.

La plecarea din mijlocul micilor 
și gălăgioșilor înotători de la grădi
niță l-am întrebat pe Mihai Mitro
fan dacă are și vreo doleanță. „Da 
— a răspuns el — aș dori ca organi
zația de pionieri municipală și cea 
județeană să fie mai aproape de ac
tivitatea noastră, să ne sprijine prin 
insuflarea la copii, și prin ei și la 
părinți, a dragostei față de această 
ramură sportivă — natația".

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii’'

lui larg, cel mai reușit și cel mai 
bine întreținut aparținînd asociației 
sportive C.F.R. Bistrița, care satis
face aproape in totalitate pretențiile 
patinatorilor din oraș. Tovarășul 
Constantin Sănduță, secretar al 
C.J.E.F.S., aprecia că. zilnic, peste 
3 000 de amatori ai patinajului își 
petrec o parte a timpului liber pe 
luciul gheții.

Acestea sînt dimensiunile etapei de 
virf competițional în sporturile de 
iarnă, la nivelul unităților de bază, 
încheiem prin a arăta că ediția de 
iarnă a „Cupei tineretului" va intra 
de sîmbătă într-o nouă fază, eveni
mentul fiind marcat prin două zile 
de întreceri județene la schi, care vor 
avea loc pe pîrtia de la Măgura Ca
lului, unde se apreciază că se vor 
întîlni circa 200 de concurenți.

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

SPORTIVI DIN 70 DE ȚĂRI 
LA CAMPIONATELE 

MONDIALE DE TENIS 
DE MASĂ

în orașul englez Birmingham va 
începe in ziua de 26 martie cea de-a 
XXXIV-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă. Comite
tul de organizare a anunțat că Ia 
întreceri și-au confirmat participarea 
peste 300 de' sportivi și sportive din 
70 de țări, printre care R.P. Chi
neză, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
Franța, Iugoslavia, România, Suedia, 
Ungaria, U.R.S.S. și Anglia.

Comisia tehnică a campionatelor a 
desemnat-o drept primă favorită a 
turneului feminin pe Pak Iun Sun 
(R.P.D. Coreeană). Pe tabloul celor 
16 favorite figurează și campioana 
româncă Maria Alexandru.

Miting cu prilejul „Săptăminii internaționale 
de solidaritate cu oamenii muncii
și popoarele din

Cu prilejul „Săptăminii interna
ționale de solidaritate cu oamenii 
muncii și popoarele din Africa aus
trală", organizată pe întregul glob la 
chemarea celor trei mari organizații 
sindicale internaționale — F.S.M., 
C.I.S.L. și C.M.M. — împreună cu 
Organizația Unității Sindicatelor Afri
cane, joi după-amiază a avut loc la 
întreprinderea „Electromagnetica" 
din Capitală un miting de sprijinire 
a luptei popoarelor din Africa de 
Sud, Rhodesia și Namibia pentru 
abolirea Regimurilor de discriminare 
rasială și a politicii de apartheid, 
pentru înlăturarea ultimelor’ vestigii 
ale colonialismului, pentru recunoaș
terea drepturilor lor inalienabile la 
independență și viață liberă, la dez
voltare de sine stătătoare, corespun
zător intereselor lor legitime.

Deschizind mitingul, președintele 
oomitetului sindicatului Întreprin
derii, tovarășul Gheorghe Hăpă- 
ianu, a spus: Partidul și gu
vernul nostru au exprimat, în re
petate rînduri, sprijinul deplin și 
solidaritatea internaționalistă a 
României socialiste cu cauza dreap
tă a popoarelor din Namibia, Rho
desia și Republica Sud-Africană, cu 
lupta lor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru drepturi și libertăți demo
cratice. pentru progres social și pace. 
Vizitele pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, le-a întreprins în mai multe

★
Consiliul Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din România a 
adresat, cu prilejul „Săptăminii in
ternaționale de solidaritate cu oame-, 
nii muncii și popoarele din Africa 
australă", telegrame sindicatelor din 
Zimbabwe, Namibia și Africa de 
Sud.

Sindicatele, oamenii muncii din 
țara noastră — se arată în telegrama 
adresată Congres,ului African al Sin
dicatelor din Zimbabwe — urmăresc 
cu simpatie și sînt pe deplin alături 
de lupta fermă și plină de abnega
ție a Congresului African al Sindica
telor, parte integrantă a mișcării de 
eliberare din Zimbabwe, pentru 
emancipare națională, pentru abo
lirea politicii de apartheid și de 
discriminare rasială, pentru- drepturi 
sindicale și libertăți democratice, 
pentru o viată mai bună.

în telegrama către Uniunea Mun
citorilor din Namibia se arată că 
sindicatele din România, dînd o înal
tă apreciere eforturilor și sacrificiilor 
făcute de poporul namibian pentru

„TIME":

Neutronii și lupta 
împotriva cancerului

De două ori pe săp- 
tămînă, Betty, o locui
toare in .vîrstă de 42 
de ani din Chicago, se 
deplasează, cale de a- 
proape 50 km, pînă 
în localitatea Batavia. 
Aici, ajungind în clă
direa ce adăpostește 
laboratorul național 
de particule accelera
toare „Enrico Fer
mi", intră într-o ca
meră spațioasă, din 
beton, unde ia loc 
pe un scaun special, 
situat pe o platformă 
și dotat cu felurite 
dispozitive. Apoi i se 
fixează o anumită 
mască pentru menți
nerea chipului in stare 
de perfectă imobilitate. 
Se trece, după aceea, 
Ia reperarea tumorii 
din esofag cu raze X 
și punerea ei în 'evi
dență prin intermediul 
unor raze laser de 
mică putere. Urmează 
tratamentul propriu- 
zis : gîtul lui Betty 
devine ținta unui fas
cicul îngust, dar pu
ternic, de particule nu
cleare invizibile. Im
presionanta instalație 
folosită la bombarda
rea atomilor, în scopul 
explorării in profunzi
me a acestora, capătă 
o nouă menire — a- 
ceea de mijloc de lup
tă împotriva teribilei 
boli a cancerului.

Betty are o tumoare 
malignă inoperabilă a 
esofagului. Ea este 
una din cele două 
duzini de pacienți su
puși unei forme pro
mițătoare de tratare a 
unor cazuri avansate 
de cancer în zone pînă 
de curind, practic, in
tratabile. Arma anti- 
cancer de la laborato
rul „Fermi" o repre
zintă fasciculul de

neutroni de înal
tă energie, produși 
de acceleratorul li
niar. Dirijați împo
triva anumitor tumori, 
neutronii pot fi mult 
mai eficienți decît ra
zele X, utilizate, în
deobște, în terapeutica 
maladiei canceroase. 
Masa pe care o posedă 
(ei sint considerați 
grei, conform stan
dardelor subatomice), 
împreună cu inalta 
lor energie conferă 
neutronilor rolul unor 
bile ca într-un fel de 
„biliard atomic". Pă- 
trunzînd adînc în tu
mori, ei izbesc cu pu
tere protonii și alte 
particule, scoțîndu-le 
în afara atomilor celu
lelor canceroase. Re
zultă un veritabil „ca
rambol" biochimic — 
în special ruperea lan
țului ADN (acidul de- 
zoxiribonucleic) — dis- 
trugîndu-se, prin a- 
ceasta, tumoarea.

încă de prin anii ’30, 
doctorul Robert Stone, 
de la Universitatea 
Berkeley, California, a 
utilizat iradierea cu 
neutroni împotriva 
cancerului. Dar expe
rimentele Iui Stone au 
provocat distrugeri atît 
de mari ale țesuturilor 
sănătoase. încît această 
terapeutică a fost evi
tată ani de-a rîndul, 
fiind reluată abia prin 
anii ’60 Ia spita
lul Hammersmith din 
Londra. Medicii en
glezi nu numai că au 
reușit să confere neu
tronilor o mai mare 
precizie, dar. totodată, 
au ajuns să dozeze in
tensitatea iradierii, ast
fel încît să se înlăture 
efectele secundare ne
faste. Preluînd me

Africa australă"
rînduri în Africa, convorbirile cu 
diferiți șefi de state și conducători 
ai mișcărilor de eliberare din Africa 
au constituit prilejuri de afirmare, 
la cel mai înalt nivel și prin cea mai 
autorizată personalitate a poporului 
român, a profundului atașament al 
poporului nostru față de cauza oa
menilor muncii și a popoarelor afri
cane. a solidarității noastre cu lupta 
demnă, curajoasă și plină de sacri
ficii. pe care o desfășoară forțele 
înaintate, progresiste și democratice 
din țările aflate încă sub dominația 
străină.

Au luat apoi cuvîntul muncitoarea 
Ioana Oprea, muncitorul Dincă Do- 
bre și tehniciană Irina Paraschives- 
cu, care și-au exprimat adeziunea 
totală ,1a politica partidului și statu
lui nostru, care se pronunță in fa
voarea popoarelor asuprite de pre
tutindeni, a dreptului lor sacru la 
autodeterminare, acordind acestor 
popoare, .mișcărilor de eliberare în
tregul sprijin politic, moral și mate
rial în lupta pentru independență 
națională. Totodată, vorbitorii au 
condamnat, alături de toți oamenii 
muncii, din țara noastră, de opinia 
publică progresistă de pretutindeni, 
acțiunile guvernului rasist rhodesian 
și ale celui din Africa de Sud, repre
siunile întreprinse împotriva popu
lației de puloare, încercările acesto
ra de a,minare a soluționării proble
mei independenței Namibiei și Rho- 
desiei, folosind metode neocolonia- 
liste.

(Agerpres)
★

eliberarea sa națională, se pronunță 
pentru înlăturarea definitivă a pre
zenței ilegale și a dominației Africii 
de Sud asupra Namibiei. Ne expri
măm convingerea că lupta dreaptă a 
poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., va fi încununată de 
succes, că dreptul său de a trăi în
tr-o patrie liberă, independentă și 
prosperă își va găsi deplină afir
mare.

în telegrama adresată Congresului 
Sindicatelor din Africa de Sud se ex
primă, în numele milioanelor de 
membri de sindicat din România, 
deplina solidaritate cu lupta oame
nilor muncii și a poporului din 
Africa de Sud împotriva politicii 
anacronice de apartheid și discrimi
nare rasială pș care o promovează 
autoritățile de la Pretoria, a repre
siunilor sîngeroase și discriminărilor 
de tot felul Ia care este supusă 
populația de culoare din această 
tară, a încălcărilor celor mai elemen
tare drepturi ale omului, recunoscute 
astăzi unanim pe plan international.

toda utilizată de spe
cialiștii britanici. în 
diverse locuri din Sta
tele Unite (Institutul 
cancerului din Houston 
sau Universitatea Wa
shington din Seattle) 
s-a trecut la utilizarea 
iradierii pe bază de 
neutroni. Laboratorul 
„Fermi" oferă un a- 
vantaj deosebit, în 
sensul că furnizează 
neutroni cu energii 
superioare, aceștia pu- 
tînd astfel pătrunde în 
profunzimile tumori
lor. Rezultatele iniția
le sint încuraja
toare, specialiștii ți- 
nînd însă să precizeze 
că această terapeutică 
anticanceroasă este 
încă într-un stadiu ex
perimental. Deocam
dată nu se știe nimic 
în ce privește implica
țiile asupra organis
mului într-o perioadă 
mai îndepărtată. Pe 
de altă parte, trata
mentul cu neutroni 
este utilizabil numai 
la o proporție redusă 
dintre bolnavii de can
cer. După cum afirmă 
Lionel Cohen, un doc
tor din Chicago, „doar 
15 la sută dintre pa- 
cienții ce sînt tratați 
pe bază de iradiere 
convențională pot be
neficia de pe urma te
rapiei cu neutroni. A- 
cest tratament e apli
cabil pentru tumori 
de un tip anume, pre
cis localizate". Chiar 
și așa insă, iradierea 
cu neutroni dă naș
tere la anumite spe
ranțe în ce privește 
combaterea unor for
me de cancer consi
derate pînă nu de mult 
ca neavînd practic 
nici o șansă de trata
ment.

• IMPORTANTĂ DES
COPERIRE ASTRONO
MICĂ. Un grup de astronomi 
care lucrează la Observatorul 
Effelsberg (R.F. Germania) au 
semnalat, pentru prima oară, 
prezența unor molecule de apă 
într-o altă galaxie decît a noas
tră. Potrivit unui raport al sec
ției de radioastronomie a Insti
tutului „Max Plank", a fost iden
tificat un nor de vapori de apă 
în nebuloasa cunoscută sub de
numirea „IC-133" care face par
te din galaxia în spirală „M-33" 
— una din cele mai mari ale 
Cosmosului. Savanții care au 
participat la această descoperire 
sînt de părere că, în viitor, pre
zența apei ar putea fi semnalată 
și in alte galăxii. în acest sens, 
astronomul vest-german Arno 
Witzel a declarat: „Ne putem 
aștepta să descoperim planete 
care gravitează în jurul unui alt 
Soare și unde să existe condiții 
similare celor din sistemul, nos
tru solar".

• HIDROAVIOANE-
GIGANT. Ultima noutate în
domeniul cercetărilor legate de 
navigația aeriană a viitorului: 
hidroavioanele-gigant pentru 
transportul de călători. Scopul: 
evitarea superaglomerării aero
porturilor. Societatea aeronauti
că japoneză „Shin Me.iwa" a pre
zentat proiectul unui hidroavion 
cu o capacitate de 1 200 persoa
ne, prevăzut a lua locul, în ur
mătorii 10—12 ani, „Jumbo-Jet“- 
urilor, actualele avioane de pa
sageri de mare capacitate. Ur- 
mind a fi dotat cu șase pro
pulsoare, uriașul hidroavion — 
89,4 m lungime, 8,4 m lățime, 
respectiv 522 tone greutate — va 
putea transporta o sarcină utilă 
(încărcătură maximă) de 120 
tone, la peste 10 000 m înălțime, 
pe o rază de 6 500 km. Pentru a 
se evita coroziunea provo
cată de apele mării, la con
struirea aparatului se va utiliza 
un material inedit pe bază de 
carbon. în R.F.G. se elaborează
planurile unui hidroavion de

pasageri și mai impresionant: 
greutate — 1000 tone, sarcină u- 
tilă — 354 tone, de trei ori mai 
mult ca actualul „recordman" al 
transporturilor aeriene — un a- 
parat de tip „Lockheed".

• POPULAȚIA UR
BANĂ A BULGARIEI, 
în perioada dintre anii 1950— 
1970, populația urbană a Bulga
riei a crescut de la 2 000 000 la 
4 510 000 persoane. O creștere 
accelerată a populației a fost 
înregistrată îndeosebi în zonele 
suburbane. O asemenea reparti
zare a populației în jurul orașelor 
mai mari a dus, implicit, la 
dezvoltarea rețelei de transput 
suburban, care și-a mărit in 
aceeași perioadă traficul de 
peste patru ori.

• EXCEPȚIE LA 
„SCALA" DIN MILANO. 
Pentru a doua oară în întreaga 
sa istorie, de la celebra „Scala"

DE PRETUTINDENI
din Milano s-a permis efectua
rea unei transmisii televizate 
în culori. Prima, cu opera „Othel
lo" de Verdi, s-a efectuat la 7 
decembrie anul trecut, în ciuda 
opoziției unor apărători ai tra
diției. Spectacolul de marți sea
ra — opera „Norma" de Bellini 
— a fost preluat de rețelele de 
televiziune din 18 țări.

Transmisiile televizate sînt 
acceptate de conducerea operei 
pentru a face față dificultăților 
financiare prin care trece cele
bra instituție muzicală.

• MUZEUL BALENIE- 
RELOR MISTUIT DE 
FLĂCĂRI. Un incendiu pu
ternic însoțit de explozii a dis
trus aproape în întregime cen
trul istoric al orașului New 
Bedford, din statul american

Massachussetts. Printre clădirile 
distruse figurau și Muzeul bale- 
nierelor și o biserică descrisă în 
celebrul roman al lui Herman 
Melville. „Moby Dick". Cea mai 
mare parte a clădirilor datau de 
la începutul secolului al 
XIX-lea, dar unele dintre ele 
fuseseră nu de mult renovate. 
Incendiul a fost provocat, potri
vit declarațiilor poliției, de ex
plozia unei instalații de gaze.

• EBLA - STAT DES
COPERIT DUPĂ TREI 
MILENII. studierea a 16 500 
tăblițe din argilă. descoperite 
recent în Siria de arheologii 
italieni, va revoluționa, fără în
doială, cunoștințele asupra ve
chii istorii a Orientului Mijlo
ciu, scrie cotidianul englez „Ti
mes". Ziarul arată că aceste tă

blițe constituie arhivele publice 
din Ebla, un mic stat despre 
care nu se cunoștea pînă acum 
aproape nimic și a cărui exis
tență datează din cel de-al trei
lea mileniu î.e.n. în anul 2 400 
î.e.n. Ebla era o putere politică, 
economică și militară capabilă 
să rivalizeze cu Mesopotamia. 
S-a dezvăluit existența unei 
limbi, pînă în prezent necunos
cută. eblaita, apropiată de feni
ciană.

• O PIESĂ RARĂ LA 
GALERIILE DIN DRES- 
DA. Un vas de o deosebită 
frumusețe, confecționat de 
maestrul italian Antonio Cor- 
radi. a fost din nou expus, zilele 
acestea, după operațiuni delica
te de restaurare, care au durat 
ani de zile, la Galeriile din 
Dresda (R. D. Germană). Multe 
părți ale vasului, distrus în 
timpul bombardamentului din 
1945, au fost copiate și restau

rate pe bază de fotografii. Va
sul, din marmură de Carrara, 
avînd forma unei figuri femi
nine, a fost achiziționat, în 
1722, pentru regele Saxoniei.

• „PĂSTRAȚI CU
RĂȚENIA!"... PE HIMA
LAYA. Numeroși turiști și al- 
piniști ispitiți de grandoarea 
Himalayei nu se bucură de o 
simpatie deosebită în Nepal 
deoarece manifestă insuficient 
respect pentru regiunile pe care 
le străbat — arată, intr-un ra
port către UNESCO, profesorul 
dr. Kamal K. Shrestha, de la 
Universitatea Tribhuvan din 
Katmandu, capitala acestui stat. 
Drumurile pe care le parcurg 
vizitatorii și punctele de etapă 
sint presărate cu sticle, amba
laje din material plastic sau 
metal, resturi de echipamente 
etc., care creează o penibilă im
presie de murdărie. Importantul 
traseu, de cîteva sute de km, de 
la Katmandu pînă la Namche

Bazar, principală așezare a șer- 
pașilor, a devenit — spune dr. 
Shrestha — o „dîră groasă de 
gunoi". Tăierea copacilor pentru 
bucătării (800 tone pe an) și dis
trugerea plantelor de pe platou
rile unde se instalează, campin
gurile reprezintă nu numai a- 
tentate împotriva florei locale, 
ci și o amenințare pentru stabi
litatea reliefului, deoarece devin 
posibile prăbușiri de stinci și a- 
iunecări de terenuri.

©NAVĂ ANTICĂ 
ROMANĂ. Arheologii-sca- 
fandri au descoperit în largul 
coastei ligurice. în fata loca
lității Diano Marino, epava unei 
nave comerciale romane din 
primul secol al erei noastre. 
Așa cum a informat Institutul 
pentru studii ligurice. a putut 
fi descifrat numele vasului — 
„Felix pacata". Numele a fost 
găsit pe uriașele vase de lut ars 
găsite intacte în interiorul na
vei.
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Instalarea noului președinte 
al Statelor Unite

WASHINGTON 20 (Agerpres). — In cadrul unei solemnități, desfă
șurată joi după-amiază la Capitoliu, sediul Congresului — in prezența 
membrilor forului legislativ suprem, ai Curții Supreme, ai administra
țiilor republicană și democrată și a reprezentanților corpului diploma
tic — Jimmy Carter a depus jurămintul tradițional de președinte al 
Statelor Unite ale America.

De la tribuna Congresului, reunit 
In .aula Camerei Reprezentanților, 
cal- de-al 39-lea președinte al S.U.A. 
a pronunțat discursul inaugural.

Președintele Carter a declarat că 
ceremonia marchează „un nou în
ceput, o nouă dedicare în cadrul con
ducerii S.U.A. și un nou spirit" al 
politicii americane. „Un președinte 
poate să perceapă și să proclame 
acest spirit nou -r- se spune în me
saj — dar numai un popor poate să-l 
înfăptuiască. Cu două secole în urmă, 
nașterea națiunii noastre a constituit 
o piatră de hotar în îndelungatele 
aspirații spre libertate, dar visul în
drăzneț și strălucit care l-a însuflețit 
pe fondatorul națiunii noastre își mai 
așteaptă incă împlinirea".

în continuare, Jimmy Carter, abor- 
dind raporturile externe ale Statelor 
Unite, a spus : Pentru a fi corecți cu 
noi înșine, noi trebuie să fim corecți 
cu alții. Lumea este dominată în pre
zent de un nou spirit. Tot mai multe 
popoare, mal conștiente din punct de 
vedere politic, aspiră și își revendică 
locul lor sub soare, nu numai pentru 
bunăstarea lor, ci și în beneficiul 
drepturilor fundamentale ale omului. 
„Dragostea de libertate este în as
censiune. în promovarea acestui nou 
spirit nu poate exista o sarcină mai 
nobilă Și mai ambițioasă pentru Ame
rica. în această zi. decît să contribuie 
la făurirea unei lumi drepte și paș
nice. cu adevărat umane". Aș dori ca 
națiunile lumii — a relevat președin
tele Statelor Unite în incheiere — să 
poată spune că moi am construit o 
pace trainică, bazată nu pe arme de 
război, ci pe o politică internațională 
care să reflecte valorile noastre cele 
mai prețioase.

După solemnitatea de la Capitoliu, 
în fata Casei Albe a avut loc o pa
radă festivă.

Pentru prima dată în tradiția ce
remoniilor de învestitură a șefului

statului american. Jimmy Carter, 
noul președinte al S.U.A., a adresat 
străinătății, prin posturile de radio, 
un Mesaj special.

în acest mesaj se arată, între al
tele : „Doresc să vă asigur că rela
țiile Statelor Unite cu celelalte țări 
și popoare ale lumii vor. fi că
lăuzite în cursul Administrației 
noastre de dorința de a făuri o or
dine mondială care să răspundă in 
mai mare măsură aspirațiilor ome
nirii. S.U.A. își vor îndeplini obli
gația de a contribui la crearea unei 
ordini mondiale stabile, juste și paș
nice".

„Nu vom căuta să dominăm sau 
să dictăm altora — a spus președin
tele. Avind in vedere că noi, ame
ricanii, am Încheiat un capitol in 
istoria țării noastre și începem un 
altul, cred că am dobindit o per
spectivă mai matură asupra proble
melor lu-mii. care recunoaște faptul 
că numai noi singuri nu deținem 
toate răspunsurile la problemele 
lumii".

In continuarea mesajului, pre
ședintele a exprimat convingerea 
S.U.A. că rezolvarea problemelor 
care confruntă astăzi omenirea ne
cesită participarea activă a tuturor 
națiunilor. în acest sens, J. Carter 
a exprimat dorința S.U.A. de a co
labora la îndepărtarea din lume a 
spectrului înfricoșător al distrugerii 
nucleare, la garantarea dreptului 
fundamental al fiecărei ființe umane 
de a fi eliberată de sărăcie și foa
mete. la dezvoltarea echitabilă a re
surselor lumii și salvgardarea me
diului înconjurător al planetei. 
„Vă puteți bizui pe S.U.A. — 
se spune in încheierea mesajului 
prezidențial — că vor fi sensibile la 
propriile dv. preocupări - și aspirații, 
că vor saluta sfatul dv, că vor face 
tot posibilul pentru a rezolva diver
gențele internaționale întreun spirit 
de colaborare".

R. P. POLONĂ

Consfătuirea națională1 
a activului de partid 

din economie
VARȘOVIA 20 (Agerpres). —

Agenția P.A.P. informează că la
Varșovia a avut loc consfătuirea na
țională a activului de partid din eco
nomie din R.P. Polonă, la care a 
participat Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. Au fost 
dezbătute direcțiile principale ale 
dezvoltării economico-sociale pe 1977 
și pe ansamblul cincinalului. In 
încheierea consfătuirii a luat cuvin- 
tul Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, care a evidențiat necesitatea 
perfecționării continue a metodelor 
de planificare și a activității admi
nistrației dc stat, a întăririi rolului 
conducător al partidului in admi
nistrația de stat și economică. O 
sarcină de primă importanță, a arătat 
vorbitorul, o constituie folosirea eco
nomicoasă a materiilor prime și a 
materialelor, a combustibilului și 
energiei electrice. El a subliniat, tot
odată, necesitatea creșterii schimbu
rilor comerciale externe prin extin
derea. în primul rind, a exporturilor 
și raționalizarea importului.

PREȘEDINTELE EGIPTULUI A PRIMIT PE PRIM-ftDJUNCTUL 
MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

CAIRO 20 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
El Sadat, l-a primit, în ziua de 18 
ianuarie a.c„ pe generalul-locotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, aflat într-o vizi
tă oficială in R.A. Egipt.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis președintelui egiptean un 
mesaj de salut. însoțit de cele mai 
calde urări.

Mulțumind, președintele R.A. E- 
gipt a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu expresia 
sentimentelor sale de stimă, împre

ună cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire. Președintele egip
tean a evocat cu căldură întîlnirea și 
convorbirile sale cu președintele 
României și a dat o înaltă apreciere 
politicii externe promovate de Româ
nia în legătură cu asigurarea păcii 
în Orientul Apropiat.

★
în timpul cît s-a aflat în R. A. E- 

gipt, prim-adjunctul ministrului a- 
părării naționale și șef al Marelui 
Stat Major a avut convorbiri la Mi
nisterul de Război al R.A. Egipt, a 
vizitat unități și instituții militare de 
învătămînt. precum și obiective so- 
cial-culturale.

Semnarea unui protocol româno-bulgar
SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia 

a fost semnat protocolul ședinței a 
Vil-a a Grupei de lucru româno- 
bulgare de colaborare economică, 
tehnico-științificâ in domeniul side
rurgiei. Protocolul prevede o creștere 
însemnată a schimburilor de pro
duse siderurgice în comparație cu 
anul precedent, precum și extin
derea colaborării tehnico-ștîințifice 
dintre cele două țări în domeniul 
metalurgiei.

Sava Dălbokov. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, precum și Nikola Kalciev, mi
nistrul construcțiilor de mașini și 
metalurgiei al R. P. Bulgaria, l-au 
primit pe Ștefan Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei me
talurgice, conducătorul delegației 
române, cu prilejul prezentei aces
teia la Sofia.

Jimmy Carter s-a născut la 1 
octombrie 1924, in localitatea Plains, 
din statul Georgia. In anii 1941— 
1942 urmează cursurile la South
western University, din Georgia, și 
in anul următor, la Institutul de 
tehnologie din același stat.

După serviciul militar, a urmat 
Academia de marină din Annapolis, 
specializindu-se in fizica nucleară. 
Din 1953 trece in rezervă, devenind 
fermier, începindu-și, totodată, ac
tivitatea politică in cadrul Partidu
lui Democrat. Intre anii 1962—1966 
este ales in Senatul Georgiei, iar in

perioada 1971—1975, guvernator al 
aceluiași stat.

La 15 iulie 1976, la Convenția Na
țională a Partidului Democrat de la 
New York, a fost desemnat, in una
nimitate, candidat al acestui partid 
pentru alegerile prezidențiale de la 
2 noiembrie 1976, cind 51 la sută 
din alegătorii americani au votat 
pentru Carter, care a obținut 297 
de electori.

Jimmy Carter este căsătorit din 
1946 cu Rosalynn Smith și are patru 
copii.

In pregătirea unei noi
REUNIUNI A O.P.E.C.

VIENA. — Experți financiari ai 
țărilor membre ale O.P.E.C. au 
început, joi, pregătirile în vederea 
conferinței miniștrilor de finanțe 
care urmează să se desfășoare la 
Viena la sfîrșitul lunii februarie. 
Principalul obiectiv al conferinței il 
constituie extinderea operațiunilor 
fondului special de ajutorare a țări
lor lumii a treia care au fost cel mai 
puternic afectate de majorările pre
țului petrolului, fond instituit de cele 
13 state membre ale O.P.E.C. în 
cursul anului trecut. Concret, miniș
trii de finanțe vor proceda la stabili
rea priorităților in alocarea fondului, 
ce însumează 1.6 miliarde dolari.

★

Cu prilejul vizitei ministrului pe
trolului dm Qatar, Abdul Aziz Al- 
Thani. la Teheran, potrivit unor sur
se iraniene, discuțiile se vor axa asu
pra „coordonării politicii celor 11 țâri 
membre ale O.P.E.C., autoare ale 
majorării cu 10 la sută a prețurilor 
la petrol, diminuării exporturilor lor 
și stabilirii ordinii de zi a reuniunii 
de urgență a O.P.E.C., propusă de 
statele care fac parte din organizație".

agențiile de presă
Convorbiri iugoslovo-

chineze. Vicepreședintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia. Vidoie 
Jarkovici, l-a primit pe ministrul co
merțului exterior al R.P. Chineze, 
Li Cian, conducătorul delegației eco
nomice chineze aflate in vizită ofi
cială in R.S.F.I. Agențiile Taniug și 
China Nouă informează că în cadrul 
convorbirii prietenești care a avut 
loc cu acest prilej a fost discutată 
evoluția relațiilor bilaterale, expri- 
mindu-.se, de ambele părți, dorința 
de a se proceda la continua lor dez
voltare . pe baza principiilor respec
tului reciproc, egalității, suveranită
ții și neintervenției; in treburile in
terne.

zarea sarcinilor ce revin scriitorilor 
și artiștilor din întreaga țară în reali
zarea- hotărârilor celui de-al patru
lea Congres al Partidului Comunist 
din Vietnam.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un interviu al președintelui I. B. Tito • Declarația regelui 

Iordaniei
CAIRO 20 (Agerpres). — într-un 

Interviu acordat agenției M.E.N., pre
ședintele Iosip Broz Tito și-a mani
festat satisfacția față de faptul că 
țările arabe s-au orientat hotărît că
tre o reglementare pe cale politică a 
situației din Orientul Apropiat. După 
ce a subliniat că țările arabe s-au 
eliberat treptat de dificultățile moș
tenite din trecut și că acceptă reali
tățile, președintele Tito a exprimat 
convingerea că reglementarea crizei 
Orientului Apropiat și a problemei 
palestinene nu mai poate fi amînată 
la infinit. Poporul palestinean. a spus 
președintele, are dreptul la existență 
în cadrul unui stat suveran.

Referindu-se la eventualitatea unei 
reglementări a problemei Orientului 
Apropiat, președintele R.S.F.I. a de
clarat că „elementul nou este că 
multe din părțile interesate de aceas
tă criză sînt mai dispuse decît îna
inte să elimine pericolul care ame
nință pacea și securitatea in regiune". 
..în aceste condiții, a precizat Iosip 
Broz Tito, conferința de la Geneva 
ar putea cbnstitui o cotitură pe calea 
reglementării situației din zonă".

AMMAN — Luind cuvîntul în ca
drul unei reuniuni a Consiliului de 
Miniștri al Iordaniei, regele Hussein 
a invitat Organizația pentru Elibe

rarea Palestinei (O.E.P.) să parti
cipe la eforturile politice consacrate 
soluționării situației din Orientul 
Apropiat, precum și la Conferința 
de la Geneva — informează agenda 
France PresSe. ..Acționăm, a spus 
regele Hussein, pentru a obține eli
berarea tuturor teritoriilor ocupate 
și invităm O.E.P. să se alăture e- 
forturilor politice depuse in acest 
sens, să participe la Conferința de la 
Geneva pentru pace in Orientul A- 
propiat, să-și asume principala res
ponsabilitate națională care constă 
în a reclama teritoriul propriu și în 
a vorbi in numele palestinenilor în 
ceea ce privește viitorul lor și an
gajamentele care trebuie luate".

AMMAN. — Regele Hussein al 
Iordaniei s-a întîlnit miercuri cu 
Hani Al Hassan, consilier politic al 
O.E.P.. aflat la Amman.

CAIRO. — Ismail Fahmy, vice- 
premierul și ministrul de externe al 
Egiptului, s-a întilnit joi cu omolo
gul său sirian. Abdel Halim Khad- 
dam. aflat in vizită la Cairo, infor
mează agenția M.E.N. Convorbirea 
s-a referit la situația actuală din O- 
rientul Apropiat și la eforturile de
puse pentru convocarea conferinței 
de la Geneva, pentru pacea in zonă, 
în luna martie.

La Hanoi a avut loc 0 reu* 
niune comună a Uniunii scriitorilor 
și artiștilor din Republica Socialistă 
Vietnam și Uniunea scriitorilor și 
artiștilor pentru eliberarea Vietna
mului de sud consacrată unificării 
celor două asociații și pentru anali

Președintele Beninului, 
Mathieu Kerekou. a declarat că 
„agresiunea armată condusă de mer
cenari" împotriva regimului său a 
fost definitiv înfrîntâ. Relevind re
zistența pe care forțele armate și 
populația au opus-o mercenarilor 
debarcați duminică pe aeroportul 
Cotonou și obligați ulterior să pără
sească teritoriul țării. președintele 
Kerekou a arătat că aceștia au aban
donat. în fuga lor. membri ai 
grupului, arme și muniții, precum și 
documente „foarte importante". în 
context, el a subliniat că atacul a 
fost organizat de „imperialismul in
ternațional" și regimurile reacțio
nare din Africa.

FOTO-ACTUALITATE

„Pentru libertate sintem gata să ne jertfim viața. Lupta continuă". Sub 
asemenea lozinci se extind demonstrațiile populației africane din R.S.A. 
împotriva odioaselor practici ale apartheidului, în timp ce în întreaga 
lume au loc ample acțiuni in cadrul „Săptămînii de solidaritate cu 

popoarele oprimate din Africa australă".

Sub egida Organizației Națiunilor Unite, intre 14 și 
25 martie 1977 va avea loc, in orașul argentinean Mar 
del Plata, Conferința mondială a apei. Punind in cen
trul preocupărilor problema apei și rolul ei determi
nant pe plan economic și social, al dezvoltării și me
diului ambiant, reuniunea de la Mar del Plata con
tinuă șirul unor conferințe internaționale cu teme de 
însemnătate majoră pentru progresul și viitorul so
cietății umane, cum au fost acelea consacrate mediului 
ambiant (Stockholm, 1972), populației (București, 1974), 
alimentației (Roma. 1974), habitatului (Vancouver, 
1976). Rapoarte și studii pregătite in vederea viitoa
rei reuniuni arată in mod documentat cit de acute 
sint problemele ce urinează a fi dezbătute.

naturii, elementResursă vitală a 
fundamental al vieții pe Terra, apa 
acoperă aproape trei sferturi din su
prafața globului, sub formă de o- 
eeane, calote glaciare și ghețari, 
lacuri și fluvii — toate acestea însu- 
inind imensul volum de 1,35 miliarde 
kilometri cubi. Se adaugă, după cal
culele experților, 8 milioane kilometri 
cubi în subsol (rîuri și lacuri subte
rane, pinze freatice etc.) și 13 000 ki
lometri cubi care, mai ales sub formă 
de vapori, se află permanent in at
mosfera terestră.

Teoretic, stocul mondial de apă ar 
putea satisface trebuințele umanită
ții, chiar ținînd seama și de rapida 
creștere demografică (4 miliarde as
tăzi. peste 6 miliarde în anul 2 000). 
Chiar dacă populația s-ar du
bla, ciclul hidrologic ar furniza 
4 500 de metri cubi pe an pe locui
tor, adică de trei ori mai mult decît 
cantitatea folosită astăzi în țările 
dezvoltate. în realitate problema este 
mult mai complexă. în primul rind, 
oceanele cuprind 97,3 la sută din 
volumul total, iar apa dulce doar 2.7 
la sută. în al doilea rind, resursele 
tradiționale de apă dulce, apele ce 
curg la suprafață și rezervele subte
rane nu sînt repartizate în mod echi
tabil.

Se poate spune că, într-un fel sau 
altul, problema apei interesează 
toate națiunile. Nu este mai pu
țin adevărat, din păcate, că ma
rile disparități economice exis
tente în lume își găsesc o grăi
toare expresie și în acest domeniu. 
Potrivit statisticilor, cel puțin 70 la 
sută din populația lumii nu are asi
gurată apă salubră. Este vorba, în 
cea mai mare parte, de locuitori ai 
„lumii a treia", dintre care 600 de

milioane în Asia de sud-est. 140 mi
lioane in Africa. 90 milioane in Ame
rica Latină și Caraibe etc/ Desigur,

lometri cubi de apă, din care o can
titate de 40 kilometri cubi se evapo
rează, iar o cantitate de 160 kilometri 
cubi este supusă, intr-o măsură sau 
alta, procesului poluării. Aceste ape, 
la .rindul lor, poluează, în medie, o 
cantitate de apă de 25 de ori mai 
mare decit propriul lor volum. în 
procesul de producție propriu zis se 
utilizează un mare volum de apă : 
40 de litri pentru o cutie de conserve 
de legume : 10 litri pentru 1 litru de 
petrol ; 2 700 de litri pentru 1 litru 
de alcool ; 200 metri cubi de apă 
pentru a produce o tonă de otel ; 3.5 
metri cubi pentru o tonă de ciment 
etc. în industria fibrelor artificiale 
și a plasticului necesitățile de apă

surselor naționale de apă, de a-și în
tocmi planuri și programe pe ter
men lung, de a-și trasa orientări și 
strategii, care să facă parte inte
grantă din politica guvernamentală 
de dezvoltare economică și socială, 
în același timp, diversitatea condi
țiilor economice, sociale, geografice, 
climatice impune dezvoltarea unei 
cooperări largi între țări și națiuni 
cointeresate în exploatarea unor re
surse acvatice in cadrul unor bazine 
fluviale,
adoptînd împreună acțiuni și măsuri 
comune, 
pildă, în bazinele unor fluvii ca Du
nărea, Rinul, Nigerul etc.

lacuri, mări sau oceane.

așa cum se întîmplă, de

IN PERSPECTIVA CONFERINȚEI MONDIALE DE LA MAR DEL PLATA

Resursele mondiale de apă
și decalajele economice

cînd 90 la sută din populația rurală 
a „lumii a treia" — după datele 
O.M.S. — folosește constant apă in
salubră și contaminată, se înțelege 
de ce sute de milioane de oameni 
sint afectați de boli specifice acestor 
regiuni ; peste 25 000 de oameni mor 
zilnic din cauza maladiilor transmise 
prin apă.

De mare actualitate este folosirea 
resurselor de apă în agricultură, ți- 
nînd seama de creșterea continuă a 
necesităților agroalimentare pentru 
populația mondială — și ea în con
tinuă creștere. Singură agricultura 
absoarbe 80 la sută din consumul 
mondial, îndeosebi pentru irigații.

La rindul ei, industria devine un 
consumator tot mai redutabil de apă. 
S-a calculat că industria mondială 
utilizează anual aproximativ 200 ki-

sînt și mai mari. Setea industriei 
moderne este din cc în ce mai greu 
de potolit. Și aici decalajele econo
mice sînt elocvente : in timp ce in 
Tanzania consumul anual de apă pe 
locuitor, în scopuri industriale, este 
de numai 36 metri cubi, în Statele 
Unite atinge 2 300 metri cubi.

în atenția Conferinței mondiale a 
apei va sta. la loc central evalua
rea. la scară planetară, a posibilită
ților de a reglementa regimul apelor, 
de a asigura protejarea calității și 
prevenirea poluării, de a promova o 
amplă colaborare internațională in 
acest domeniu. Cum este și firesc, 
in vederea realizării acestor obiective 
va trebui să se pornească de la pre
misa fundamentală că fiecare (ară 
are dreptul suveran de a-și formula 
și pune în aplicare propria sa poli
tică de gestiune și distribuire a re-

Unul din obiectivele acestei coope
rări trebuie să fie. în mod necesar, 
realizarea de progrese substanțiale in 
acest domeniu în țările in curs de 
dezvoltare. Pe prim plan s-ar situa 
crearea, pe plan, național și regional, 
de capacități tehnologice, ca hidro
centrale și baraje, la un cost accesi
bil țărilor respective și folosind ma
terii prime și resurse locale ; școli 
de formare a cadrelor, pentru folo
sirea metodelor și -tehnicilor mo
derne ; schimb de experți, tehnicieni, 
literatură științifică, transferul de 
experiență. Pe un plan mai larg in
ternațional, angajînd o cooperare in
tre toate țările, problemele gestiunii 
și distribuției apelor reclamă promo
varea unor tehnologii moderne, ca 
folosirea energiei nucleare, a compu
terelor, sateliților artificiali, precum și 
extinderea cercetărilor în sectoare

PREZIDIULUI CONDUCERII 
PARTIDULUI COMUNIST GERMAN

în numele Partidului Comunist Român, vâ adresăm sincere condoleanțe 
pentru încetarea din viață a tovarășului Max Reimann, președinte de onoare 
al Partidului Comunist German, membru al Prezidiului conducerii P. C. 
German, militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate expresia profundei noastre 
compasiuni.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Plenara C.C. al P.C. 
din Columbia

BOGOTA 20 (Agerpres). — La 
Bogota s-au încheiat lucrările unei 
plenare a C.C. al P.C. din Columbia, 
la care1 au fost examinate situația 
politică din țară și probleme actuale 
ale activității partidului.

Plenara a aprobat raportul Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C. din 
Columbia, prezentat de secretarul 
general al Comitetului Central. Gil
berto Vieira, care a făcut o analiză 
a situației politice și economice din 
țară, și a elaborat un program de ac
țiune pentru întărirea alianței cu alte 
partide și organizații progresiste și 
democratice. i

s o n ei s ia o

transmit:

La catafalcul 
lui Gemal Biedici

Tortura în închisorile din 
Nicaragua* sos*rea *n capitala 
Mexicului, avocatul Virgilio Godoy, 
care a participat la procesul intentat, 
la Managua, unui număr de peste o 
sută de deținuți politici nicaragu- 
ani, a declarat că doi dintre inculpați 
au decedat, la 50 de zile de la decla
rarea grevei foamei. El a denunțat 
torturile la care Sînt supuși deținu- 
tii politici nicaraguani. chemind 
la solidaritate cu lupta personalități
lor progresiste, democratice din Ni
caragua împotriva regimului dictato
rial al generalului Anastasio So- 
moza.

Acorduri belgiano—zai- 
reZO* Președintele Zairului, Mo
butu Șese Seko, aflat într-o vizită 
la Bruxelles, a semnat un acord in 
baza căruia Belgia oferă Zairtllui 
un împrumut în valoare de 100 000 000 
franci belgieni (3 milioane de dolari), 
in vederea achiziționării de piese 
de schimb pentru compania națio
nală de transporturi zaireză. în ulti
mul timp, între Belgia și Zair ,au fost 
încheiate mai multe acorduri de 
acest gen.

Proiectul noului buget al
Japoniei, care totalizează 28 510
miliarde yeni (aproximativ 98,3 mi
liarde dolari), a fost aprobat de ca
binetul nipon. Menit să stimuleze 
economia națională, noul buget este 
cu 17.4 la sută mai mare decit cel 
al exercițiului financiar 1976. Decizia 
guvernului nipon urmează să fie 
înaintată spre aprobare Dietei tării.

specifice, ca desalinizarea apei ma
rine. reciclarea apelor reziduale, fo
losirea apelor sălcii în agricultură, 
păstrarea apei în rezervoare etc.

Prin experiența sa în acest dome
niu. România își aduce o contribuție 
substanțială la dezbaterea problemei 
apei. Așa cum este cunoscut, ca ur
mare a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a fost elaborat un 
Program national de perspectivă pen
tru amenajarea bazinelor hidrografice 
din țara noastră, program pe care 
Marea Adunare Națională l-a adop
tat in primăvara anului 1976. Obiec
tivele njăsurilor prevăzute sînt eșa
lonate pe o perioadă de. 25—30 de 
ani. asigurîndu-se amenajarea inte
grală a ansamblului cursurilor de 
apă — în lungime totală de 120 000 
km — precum și lucrări de îndiguire 
și de prevenire a inundațiilor. în ca
drul vastului program de gospodă
rire rațională a apelor, 'se are în ve
dere folosirea rețelei hidrografice 
pentru a satisface pe deplin necesi
tățile de alimentare cu apă a popu
lației. industriei, agriculturii, inclu- 
zind in aceeași categorie dezvoltarea 
pisciculturii și transportului fluvial. 
„Se știe că asigurarea apei, îndeosebi 
a celei potabile — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — devine o 
problemă de prim ordin pentru exis
tența societății moderne. în acest 
sens avem o inaltă răspundere față 
de viitorul națiunii noastre ; tocmai 
această datorie ne impune să luăm 
din timp măsuri necesare bunei con
servări și gospodăriri a apelor".

Reuniunea de la Mar del Plata va 
oferi statelor lumii prilejul de a-și 
expune poziția, înfăptuirile, expe
riența și aspirațiile popoarelor lor în 
acest domeniu de esențială însemnă
tate pentru întreaga omenire. Acest 
forum internațional, înscriindu-se pe 
linia precedentelor întruniri sub 
egida O.N.U.. este așteptat să-.și 
aducă, la rindul său. o contribuție de 
seamă la instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
de pe a cărei platformă trainică să 
poată fi soluționate marile probleme 
ale contemporaneității, în primul rind 
lichidarea decalajelor economice, im
pulsionarea procesului dezvoltării tu
turor națiunilor, in interesul cauzei 
generale a progresului și păcii.

Llviu RODESCU

0 expoziție arheologică 
din R. P. Chineză a fost inau_ 
gurată la Galeriile de artă Victoria, 
din orașul australian Melbourne. în 
cadrul acordului de schimburi cultu
rale intre cele două țări. Ceremonia 
vernisajului a fost prezidată de pri
mul ministru australian, Malcolm 
Fraser.

în comunicatul publicat ,a 
Islamabad în urma vizitei oficiale 
întreprinse de o delegație irakiană 
se arată că Pakistanul și Irakul se 
pronunță pentru „retragerea totală și 
necondiționată a Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate și restabi
lirea drepturilor naționale depline și 
legitime ale poporului palestinean". 
Comunicatul exprimă, de asemenea, 
hotărîrea Pakistanului și Irakului de 
a extinde relațiile bilaterale. Dele
gația irakiană, condusă de vicepre
ședintele Taha Muhyddin Marouf. a 
părăsit Pakistanul plecînd spre Ja
ponia.

La Paris s*a anuntatca fostul 
prim-minislru, Jacques Chirac, inten
ționează să-și depună candidatura la 
noul post de primar al capitalei 
Franței, pentru care fee va vota in. 
luna martie. De peste un secol ca
pitala Franței nu a avut primar, 
fiind administrată de un consiliu al
cătuit din 90 de membri și avind in 
frunte un președinte.

în cadrul reuniunii Cor* 
porației andine pentru dezvoltare, 
desfășurată între 17 și 19 ianuarie la 
Caracas, participanții au hotărit să 
autorizeze rămînerea statului Chile 
in organizație.

Cursul dolarului ahieri- 
Can a înreSistrat miercuri la bur
sele de valori occidentale o tendință 
de creștere în raport cu principalele 
valute, cu excepția lirei sterline — 
informează agenția U.P.I. La rindul 
său. lira sterlină a înregistrat o 
tendință de creștere a cursului va- 
lorind in tranzacțiile de miercuri de 
la Bruxelles 1,7185 dolari, fată de 
1.7160. marți. Prețul aurului a fost 
staționar la Bursa din Zurich.

Prețurile la produsele ali
mentare au crescll'j ’n R-F.G. în 
anul 1976 în medie eu 5.7 la sută în 
raport cu anul precedent, a anunțat 
Ministerul Alimentației și Agricultu
rii de la Bonn.

Un program de măsuri menlt 
să. contribuie la redresarea econo
miei țării a fost anunțat de primul 
ministru al Jamaicăi, Michael Man- 
ley. Intre altele, se prevede introdu
cerea unui control strict asupra ope
rațiunilor valutare externe, naționa
lizarea unor întreprinderi industriale, 
majorarea prețului petrolului. Pre
mierul jamaican a declarat, de ase
menea. că țara sa va căuta să stabi
lească legături comerciale cu țările 
membre ale C.A.E.R.

Ministrul hondurian de 
externe Roberto Palma, a anun
țat că țara sa. a solicitat Organizației

BELGRAD 20 (Agerpres). — Joi, 
președintele Iosip Broz Tito a depus 
în prezența conducătorilor de partid 
și de stat, o coroană de flori la ca
tafalcul lui Gemal Biedici. președin
tele Consiliului Executiv Federal, în 
holul Adunării R.S.F. Iugoslavia.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane din partea Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. Adunării R.S.F.I., Consiliului 
Executiv Federal, a altor organe și 
a organizațiilor obștești.

în republici și provincii autonom» 
au avut loc adunări pentru cinstirea 
memoriei lui Gemal Biedici.

□ o ■ n o n

Statelor Americane (O.S.A.) prelun 
girea cu încă trei luni a termenul! 
de răminere a observatorilor mii, 
tari ai O.S.A. pe frontiera dintre 
Honduras și Salvador. El a arătat că 
prezența observatorilor în zonă este 
necesară pentru garantarea securită
ții și calmului în zona de frontieră 
dintre cele două țări.

Guvernul Indiei ” anunțat 
joi ridicarea legilor excepționale căra 
au însoțit starea de urgență procla
mată în țară în urmă cu 18 luni.

Intr-un interviuacordat tel9' 
viziunii franceze, șahinșahul Iranu
lui'. Mohammad Rfcza Pahlavi Arya- 
mehr, a declarat că țările care do-1 
resc să vindă mărfuri Iranului vor 
trebui și pe viitor să cumpere de la 
acesta petrol. „Consider că este un 
lucru normal, a spus el. Petrolul 
este produsul nostru de export".

„Cosmos-SSS". In U-R-S-3- 
a fost lansat, joi. satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-889". avind 
la bord aparatură destinată conti
nuării cercetării spațiului cosmic. 
Satelitul a fost plasat pe o orbită 
cu apogeul .de 353 kilometri și pe- 
rigeul de 210 kilometri. Aparatele ch-i 
la bordul său funcționează normal.

Balanța comercială a EI- 
vetiei pe anid s_a 'ncbe’at> 
pentru prima dată după 1953, cu un 
sold activ.

Proiectul de buget al Si
riei Pe prezentat de primul
ministru Abdel Rahman Khleifawi 
Consiliului Poporului se ridică la 
17 048 000 000 lire siriene, ceea ce re
prezintă o creștere de aproape un 
miliard lire față de bugetul ■ anului 
trecut. Bugetul pe 1977 prevede că 
10 404 000 000 lire vor fi afectate ca
pitolului investițiilor, iar 844 000 000 
sectoarelor educației și invătămintu- 
lui superior.

Un industriaș italian, 
proprietar al unei fabrici de arme 
din Brescia, a fost arestat miercuri 
pentru export clandestin de arme. 
Potrivit poliției italiene, o societate 
elvețiană al cărei nume nu a fost 
dezvăluit servea ca intermediar în
tre fabrica de arme din Brescia si 
cumpărătorii clandestini.

Amînarea reuniunii mi
niștrilor agriculturii ai 
C.E.E., care urma să se desfășoare 
la Bruxelles în primele două zilo 
ale săptăminii viitoare. Participanții, 
arată agenția Reuter, au adoptat ho- 
tărirea în acest sens, apreciind ca 
insuficiente problemele înscrise pe ■ 
ordinea de zi a reuniunii.

Un acorda fost semnat la z>e 
mase cu privire la înființarea^ vu.N>n 
companii comune de transport aerian 
siriano-iordaniană, ale cărei avioane 
vor asigura zboruri din cele două 
capitale spre New York. Siria și Ior
dania vor deține capital în părți 
egale, iar Consiliul directorial al 
companiei va avea reprezentanți ai 
fiecărei țări. Oficii ale companiei vor 
fi deschise în S.U.A. și Canada.

Noul ambasador al Spa
niei pe lingă C.E.E.a declarat 
Ia Bruxelles că. țara sa va solicita 
aderarea la Piața comună inainte de 
încheierea anului 1977.

CAPRICIILE VREMII
NEW YORK. — Gu

vernatorul Reuben As
kew a declarat starea 
de urgență în Florida, 

.ca urmare a puterni
cului val de frig care 
a afectat substanțial 
agricultura statuiui. 
Căderile abundente de 
zăpadă — primele sem
nalate după anul 1900 
in această zonă cu o 
climă blinda a State
lor Unite — au provo
cat pagube culturilor 
cerealiere, ca și altor 
culturi agricole. Flo
rida este principalul 
producător de citrice 
al S.U.A. și se situea
ză pe locul al doilea la 
producția de fructe și 
legume.

în timp ce zonele de 
centru și de est ale 
Statelor Unite sînt a- 
proape paralizate de o 
temperatură deosebit 
de scăzută pentru a- 
ceste regiuni, în Alas
ka se înregistrează o 
vreme neobișnuit de 
călduroasă. La An
chorage, capitala aces
tui stat, de la incepu- 

. tul săptămînii mercu

rul termometrelor se 
menține, aproape con-. 
stant, la temperatura 
de 5—6 grade Celsius, 
locuitorii renunțînd la 
șubele groase și plim- 
bindu-se... în sandale.

BUENOS AIRES. — 
Peste 3 009 de locui
tori ai regiunilor din 
nord-estul Argentinei 
au fost evacuați după 
ce apele riului Parana 
au ieșit din matcă 
inundînd întinse su
prafețe agricole.

BRASILIA. — în 
urma revărsării a două 
riuri, provocate de a- 
bundentele ploi toren
țiale din ultimele zile, 
mai multe cartiere din 
cel mai mare oraș bra
zilian, Sao Paulo, au 
fost inundate. Apele 
au întrerupt parțial 
circulația rutieră. in 
sprijinul populației 
din cartierele afecta
te venind behipe spe
ciale dotate cu bărci 
de salvare.

HAVANA. — Un val 
de frig s-a abătut a-

supra Cubei, in spe
cial în zona vestică a 
țării. în regiunile de 
coastă, vintul. atin- 
gînd o viteză de 90 km 
pe oră, a stîrnit valuri 
uriașe care au provo
cat inundații. Au fost 
afectate rețelele elec
trice, inclusiv in capi
tală. Inundațiile pro
duse în cartierele a- 
propiate de litoral ale 
Havanei au provocat 
contaminarea apei po
tabile șl întreruperea 
transportului urban. 
Institutul meteorologic 
cubanez anunță că în 
următoarele ore tem
peratura va continua 
să scadă.

NASSAU. —în Insu
lele Bahamas a nins la 
19 ianuarie pentru pri
ma dată în istoria cu
noscută a arhipelagu
lui. Din cauza tempe
raturilor scăzute, mai 
multe școli și-au în
chis porțile. Furtunile 
au provocat scufunda
rea unor ambarcațiuni 
ancorate la țărmurile 
Insulei Abaco.
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