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Ampla acțiune 
tului investițiilor 
cit mai judicioasă a 
de construcții se concretizează și pe 
șantierele din Mehedinți in 
tot mai eficiente, in noi și 
inițiative. Ca urmare, în 
cincinal, la noile obiective 
construite în județ, costul 
țiilor se va diminua cu 440,5 milioa
ne lei, din care 369,7 milioane lei la 
construcții-montaj. Prin extinderea 
metodelor industriale de lucru in 
construcții, generalizarea experienței 
pozitive, înlăturarea oricăror forme 
de risipă se vor economisi impor
tante cantități de materiale : peste 
21 170 tone ciment, 1 834 tone oțel- 
beton, 672 000 mp dale din beton, se 
va renunța la 35 472 mp drumuri și 
platforme, 15 poduri rulante ș.a. 
Muncind sub deviza „Pe toate șan
tierele, la toate loturile și punctele 
de lucru — materiale folosite cit 
mai chibzuit", constructorii de la în
treprinderea județeană de construcții- 
montaje și-au propus ca, numai in 
acest an, să economisească o canti
tate de materiale din care se pot 
realiza cel puțin 60 apartamente. 
(Virgiliu Tătaru).

i acțiuni 
valoroase 

actualul 
ce vor fi 

investi-

O nouâ turbinâ se naște la întreprinderea de mașini grele București, dintr-o 
muncâ migăloasâ și responsabilă Foto : E. Dichiseanu
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SI CALITATIV AL PRODUCȚIEI, PRIN REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE

Cum răspund industria materialelor
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de prelucrare a lemnului
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EDUCAȚIE
pentru

de construcții și economia forestieră 
exigențelor economice ale acestui an ?
— în 1977, potrivit indicațiilor 

formulate de conducerea parti
dului, in industria materialelor 
de construcții se prevede o îm
bunătățire substanțială a 
structurii producției, care să 
răspundă necesităților economiei 
naționale privind asigurarea cu 
materiale ușoare, suple $i cu 
rezistență sporită, impuse de 
noile orientări in domeniul ief
tinirii construcțiilor. Concret, 
cum și cu ce efecte se acționea
ză pentru înfăptuirea acestui 
important obiectiv ?

— Indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu privire la re
ducerea consumurilor specifice pe 
produs și cele referitoare la noua 
metodologie care a introdus un sis
tem științific de diminuare.a - con
sumurilor, in sensul determinării cu 
exactitate a acestora, prin reproiec- 
tarea fiecărui produs, sistem ce se 
deosebește fundamental de metodele 
practicate mai înainte, bazate pe cal
cule statistice, sînt de o importanță 
majoră pentru activitatea curentă și

au largi implicații pozitive în per
spectiva cincinalului actual. Avem 
satisfacția că acțiunile care au la 
bază acește indicații prețioase au în
ceput în unitățile ministerului nos
tru. pornind de la reducerea grama
jului la producția de hirtii și car-

120 mii mc pe an), reprofilînd capa
citățile respective pe elemente din be
ton armat precomprimat, produse cu 
greutate redusă și cu un consum de 
otel și ciment cu 25—30 la sută mai 
mic. în funcție de noile soluții con
structive pentru acoperiș, s-au re-

Convorbire cu Vasile PATILINEȚ,
ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții

toane, urmată apoi de aceea de 
reducere a consumurilor la materia
lele de construcții, la mobilă și am
balaje. acțiuni care s-au extins și au 
avut influențe pozitive asupra 
tregii economii naționale.

Referindu-mă la materialele_
construcții. principatele măsuri. și 
acțiuni întreprinse de minister con
stau in : scoaterea operativă din pro
ducția industrială a elementelor pre
fabricate grele, mari consumatoare 
de ciment și oțel (piloți, chesoane, 
ferme și grinzi din beton.armat pen
tru acoperișuri — in volum de circa

în

de

proiectat elementele de 
(stîlpi și grinzi), ceea 
diminuarea greutății lor 
la sută și. in mod corespunzător, a 
consumului de oțel și ciment. Pro
iectarea și realizarea de produse 
prefabricate din beton, asociate cu 
alte .materiale de construcții pentru 
acoperiș, intre care grinzi cu lumi
natoare din mase plastice, grinzi cu 
goluri pentru cupolele, elemente 
precomprimate alternate cu benzi 
din mase plastice ș.a., asigură o re
ducere a greutății acoperișurilor cu 
26—60 la sută, a consumului de oțel

rezistență 
ce duce la 
cu 20—60
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FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN, UNITAR Șl INDEPENDENT

CONSECINȚELE UNIRII-
9

profunde și ample transformări progresiste
pe toate planurile vieții sociale

• Actul de naștere al României mo- 
cleme 9 Prin reforma agrară „s-a 
înălțat un popor de împilați" • Mu
gurii industriei naționale și primul 
tronson feroviar ® Stat nou - insti
tuții noi ® Unirea - „chezășuirea 

independenței"

mător s-a dublat, a îmbunătățit con
diția materială a multor țărani și a 
contribuit la creșterea conștiinței de 
sine a țărănimii. De asemenea, unii 
moșieri au început să investească 
în bănci, în comerț, în industrie.

Intensificarea dezvoltării 
le este ilustrată de faptul 
ceniul ce a urmat Unirii.

industrială s-a triplat.. în 1878 Româ
nia avea 24 întreprinderi metalurgice, 
extrăgea peste 15 000 tone de petrol, 
care se prelucra în 20 de rafinării. 
Pe baza sporirii producției agricole
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• Pe steagurile de 
luptă ale forțelor 
progresiste

• „Cel mai prețios 
drept al unei na* 
țiuni este de a se 
guverna precum 
ea voiește"

• „Ceea ce a făcut 
această nație va 
rămîne bun făcut 
pentru totdeauna

Rezultat al unui îndelungat proces 
Istoric, al cărui început se pierde în 
negura veacurilor, la începuturile for
mării poporului român. Unirea din 
1859 a constituit un eveniment capi
tal pentru dezvoltarea României mo
derne. Subliniind semnificația ei, 
Programul partidului relevă că Uni
rea „a marcat intrarea țării noastre 
în noua etapă a evoluției ei capita
liste, a ridicat pe o treaptă superioară 
lupta de eliberare națională, mișcarea 
revoluționară a maselor muncitoare 
pentru drepturi și libertăți sociale."

Imperativ legic, corelația indisolu
bilă dintre Unire și afirmarea națiu
nii pe arena istoriei a fost amplu fun
damentată în scrierile fruntașilor re
voluției de la 1848 și ale conducăto
rilor unioniști. Pe drept cuvint subli
nia Nicolae Bălcescu că „dacă națio
nalitatea este sufletul unui popor, u- 
nitatea națională este chezășuirea li
bertății sale, este trupul lui trebuin
cios ca sufletail să nu piară și să a- 
morțească, ci, din contră, să poată 
crește și a se dezvolta".

Deosebita insemnătate a Unirii re
zidă in faptul că ea a pus bazele sta
tului național român, ca stat unitar, 
centralizat, a constituit actul de naș
tere al României moderne.

In timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, fruntaș în revoluția de la 
1848, noul stat național unit, mult 
mai puternic decit în condițiile sepa
rării statale, a trecut la reforme în
noitoare pe linia cerințelor revoluțio
nare solicitate de transformarea cit 
mai rapidă a întregii societăți dor- 

^^îice de progres. Toate aceste refor-

me care interesau, în primul rlnd, 
burghezia și țărănimea au urmărit 
consolidarea Unirii, cerință imperioa
să atit pentru a infringe antiunionis- 
mul intern și, mai ales, pentru a re
zista presiunilor potrivnice din afară.

O necesitate stringentă pentru pro
gresul țării era reforma agrară, me
nită să înlăture obstacolele ridicate 
în calea dezvoltării economico-sociale 
de relațiile fetldale.

în urma unor mișcări țărănești. în 
frunte cu Mircea Mâlăieru, Cuza a e- 
laborat in 1863 legea revoluționară de 
secularizare a averilor minăstirești, 
25. 26 la sută din suprafața țării — ce 
fusese înstrăinată in decursul veacu
rilor prin daniile făcute bisericilor 
din Athos, Ierusalim ori Sinai — re
venind astfel noului stat. Aceste su
prafețe au constituit o bază pentru 
împroprietărirea țăranilor, prin legea 
agrară din 1864. înfăptuită in pofida 
împotrivirii moșierimii, reforma a- 
grară a desființat un șir de servituti 
feudale — claca, dijmele, podvezile 
— in schimbul unei „răscumpărări" 
plătite de țărani. Prin împroprietă
rire, aproape jumătate milion de ță
rani au primit peste 1 766 000 ha pă- 
mînt. Fără a fi dus la desființarea 
marilor latifundii, reforma agrară a 
dat o puternică lovitură modului de 
producție -feudal, a contribuit la ri
dicarea economică a maselor țără
nești ; după o apreciere a vremii, ea 
„înălța un popor împilat de suferin
ță. de lipsuri și umilinți". Reforma 
agrară a ajutat mult la sporirea pro
ducției agricole, care în deceniul ur-

cu 20—40 la sută, de ciment cu 20—65 
la sută, a manoperii de montaj cu 
10—25 la sută. Pentru elementele de 
închidere (pereți) s-au elaborat so
luții noi, eficiente, potrivit destina
ției fiecărei construcții industriale, 
care au înlocuit soluțiile vechi din 
beton armat, cu elemente ușoare 
izolate termic cu beton celular auto- 
clavizat și materiale ceramice. Noile 
materiale pentru pereți permit mic
șorarea greutății acestora cu 
la sută, a consumului de ciment
22—35 la sută, de oțel cu 15—50 la 
sută, iar a manoperei de montaj cu 
10—50 la sută. în scopul asigurării 
volumului de construcții planificat 
s-a analizat, pe ansamblul econo
miei, necesarul de materiale de con
strucții, iar ministerul, în calitate de 
coordonator, a stabilit soluțiile de 
satisfacere a. acestuia, prin majora
rea producției de plăci din azboci
ment cu 8 la sută, a panourilor tip 
AZBOPAN cu 175 la sută, a celei de 
poliesteri armați cu fibre de sticlă 
cu 350 la sută, a prefabricatelor din 
beton precomprimat cu 125 la sută. 
Concomitent, s-a organizat produc
ția de piatră naturală pentru con
strucții pe lingă fabricile de mate
riale de construcții, precum și in 
unitățile consiliilor populare jude
țene. Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
nisterului Transporturilor și 
comunicațiilor.

— E'olosirea rațională 
nulul și valorificarea lui supe
rioară sini cerințe subliniate in 
repetate rînduri de conducerea 
partidului. Ce soluții au fost 
stabilite și se aplică in practi
că pentru reducerea consumului 
de material lemnos, pentru uti
lizarea cu înaltă eficiență a 
fiecărui metru cub de masă 
lemnoasă ?

— Începînd de Ia grija 
conservarea și dezvoltarea 
forestier, care constituie 
Programului național adoptat 
lege în 1976, pină la măsurile pentru 
valorificarea tuturor rămășițelor din 
lemn, se acționează pe numeroase 
planuri pentru transpunerea in fapte 
a hotăririlor conducerii partidului și 
statului, a indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Doresc 
să arăt că. in condițiile in care in
dustria lemnului dispune in anul

60—70
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Convorbire realizată de
Iile ȘTEFAN

(Continuare in pag. a III-a)

Dumitru ALMAȘ
(Continuare in pag. a Il-a)

industria- 
că în de- 
producția

REȘIȚA :

Capitalei intimpina cu entuziasm,Populația pe dealul Mitropoliei, sosirea domnului Unirii, Alexandru 
Cuza, la Adunarea deputaților. (Reproducere după o litografie de K. Danielis)

Trăim o epocă de schimbări 
rapide și profunde, caracterizate 
prin atenția excepțională care se 
acordă progresului necontenit al 
economiei și culturii socialiste, 
dezvoltării personalității umane. 
Se stăruie mult — și justificat — 
asupra oamenilor, un accent deo
sebit punîndu-se pe pregătirea 
profesională a cetățenilor și. în 
special, a tineretului, știut fiind 
că uriașa construcție socialistă, 
la înaltul nivel calitativ cerut de 
partid, nu ar putea fi realizată 
decit de oameni ‘competenți in 
profesiunea lor, înflăcărați de 
dorința de a-și aduce contribu
ția la creșterea eficienței acțiu
nilor întreprinse. Oameni in 
același timp cu un larg orizont 
cultural, cultura nereducindu-se 
la acumularea de cunoștințe, ea 
presupunînd, în plus, înțelegerea 
evenimentelor, interpretarea cu
noștințelor, folosirea in noi sco
puri utile a sugestiilor primite. 
Un om care nu gindește la pro
blemele cu care e confruntat 
este un om in pericol — in pe
ricol de a nu înțelege dezvolta
rea societății, noile probleme 
ale științei și tehnicii și chiar 
propriile sale posibilități și in
terese.

E necesar deci ca omul să 
învețe și, totodată, să reflecte
ze, să gindească mai mult în fo
losul colectivității. Să gindească 
constructiv, concret, in dorința 
de a face parte* din lumea con
structorilor noii societăți. Și 
credem că gindirea in spirit teh
nic — mai ales în ceea ce pri
vește tineretul — are un rol 
foarte important în formarea 
omului hotârit in muncă, gata 
să se autodepășească in efortu
rile pe care le depune, docu
mentat și metodic în lucrările 
sale, vizionar al unor realizări 
mărețe la care construirea so
cialismului îl cheamă să-și aducă 
propria contribuție.

Un om preocupat de proble
mele tehnicii — de energie și 
tehnologii, de materiale și ma
noperă, de metodele de muncă 
cele mai eficiente și mai econo
mice — trebuie să aibă cunoștin
țe bogate și serioase în profe
siunea sa, indiferent de nivelul 
locului unde lucrează. Acolo 
unde muncește, el poate face 
foarte mult dacă e stăpin pe 
meseria lui și este bine infor
mat asupra domeniului său de 
activitate, dacă gindește fiecare 
detaliu al acțiunilor sale. Pentru 
o bună îndeplinire a sarcinilor 
și pentru depășirea lor, gindirea 
tehnică nu este numai de dorit.
(Continuare in pag. a V-a)

2400 tone
laminate peste

Angajîndu-se ple
nar in întrecerea din
tre siderurgistii țării, 
pentru sporirea pro
ducției de metal și 
creșterea procentului 
de laminate bune Ia 
tona de oțel turnat, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la lami- 
noarele Reșiței înregis
trează zi de zi succese 
de prestigiu. Astfel.

prin elaborarea și apli
carea unor programe 
raționale de laminare, 
folosirea mai deplină 
a timpului efectiv de 
lucru și a capacității 
agregatelor, creșterea 
randamentului la fie
care loc de muncă, ei 
au reușit să realizeze, 
in cele doua decade 
ale lunii ianuarie, o 
producție suplimenta
ră de 2 400 tone lami-

plan
nate finite. De remar
cat este faptul că. in 
principal, sporul de 
producție a fost obți
nut pe seama creșterii 
productivității muncii 
și prin economisirea 
de materii prime, 
combustibil si energie, 
cele mai bune rezul
tate înregistrîndu-le 
laminatorii de tablă 
groasă și mijlocie. 
(Nicolae Cătană).

w

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă exprim sincere mulțumiri pentru telegrama dumneavoastră cordială de 
felicitare pe care ați binevoit a o trimite cu ocazia numirii mele in funcția de 
președinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și pre
ședinte al Comisiei Militare a Comitetului Central ai Partidului Comunist 
Chinez.

Folosind acest prilej, urez în mod sincer ca poporul frate român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, să obțină 
noi și tot mai mari victorii in opera de construire a socialismului, in lupta îm
potriva imperialismului, pentru apărarea independenței naționale și suverani
tății de stat. Partidul Comunist Chinez și poporul chinez, continuînd cauza 
președintelui Mao Tzedun, vor consolida și dezvolta necontenit, ca întotdea
una, prietenia și unitatea revoluționară dintre cele două partide și cela două popoare ale noastre.

Cu înalte salutări revoluționare 1
HUA KUO-FEN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinei
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Momente fundamentale ale luptei pentru

Pe steagurile de luptă „Ceea ce a făcut această nație
ale forțelor politice progresiste

Aspirațiile de unire ale poporului român, legitimate 
si izvorîte din puternicele temeiuri ale unității etnice, 
lingvistice și culturale, din permanentele relații dezvol
tate de-a lungul veacurilor între țările române, au lost 
înscrise pe frontispiciul tuturor mișcărilor sociale demo
cratice, progresiste ale epocii, și-au atlat o grăitoare 
expresie în prevederile a numeroase documente progra
matice din acest răstimp.

O PATRIE SLOBODĂ PENTRU ÎNTREG NEAMUL ROMÂ
NESC. „Subtiscăliții rumâni ai Prințipatului Valahii, mâdulari ai Adu
nării naționale, adunați ca să proclame drepturile locului lor și a ecs- 
pune plingerile declară... datoria dă a mîntui suveranitatea română, dâ 
a întoarce o patrie slobodă și independentă către toate mădulările răs- 
pindite ale neamului lor'.

Din Declarația de principii a partidei naționale 
din Țara Românească, 1838.

cu sine puterea națională, adică chezășuirea materială pozitivă a dreptu
rilor noastre politice. Numai prin unire putem ajunge la stabilitate, putere 
și tărie și astfel vom putea face a se respecta drepturile din afară și 
din întru ale țârii".

Din Programul Comitetului Central al Unirii din 
București, 1857.

DORINȚA CEA MAI MARE, CEA MAI GENERALĂ A NA
ȚIUNII. „Pentru a pune capăt suferințelor, abuzurilor și discordiilor din- 
lâuntru și pentru a precurma înriuririle dinafară care au jignit autonomia 
principatelor și a introduce un regim de stabilitate, de bună rînduială, 
de pace și de prosperitate în Principatele Române, este neapărat de a 
da o deplină și întreagă îndestulare trebuințelor șl dorințelor nației... 
Dorința cea mai mare, cea mai generală, acea hrănită de toate gene
rațiile trecute, acea care este sufletul generației actuale, acea care îm
plinită va face fericirea generațiilor viitoare este Unirea Principatelor 
într-un singur stat, o unire care este firească, legiuită și neapărată".

va rămîne bun făcut
pentru totdeauna
Presa vremii despre Unire

MOLDOVA Șl VALAHIA SĂ FACĂ UN SINGUR STAT
NEATÎRNAT. „întemeierea instituțiilor țării pe principiile de libertate, 
de egalitate și de frățietate, dezvoltate în toată întinderea lor.

Unirea Moldovei și a Valahiei intr-un singur stat neatirnat românesc".
Din Principiile noastre pentru reformarea patriei, 

mai 1848.

ÎMBUNĂTĂȚIRI MATERIALE SI INTELECTUALE ÎNTR-O
ȚARĂ UNITĂ, .a -și da toate îmbunătățirile materiale șl intelectuale 
de cari simțesc că țara lor are neapărată nevoie, a uni amîndouă prin
cipatele, o Unire care este dictată atit de vederat prin aceeași origine, 
limbă, obiceiuri și interese... iată dorințele, iată cererile românilor".

Din Dorințele partidei naționale în Moldova, 
august 1848.

NUMAI PRIN UNIRE VOM FACE RESPECTATE DREPTURILE 
DINAFARĂ Șl DINĂUNTRU ALE ȚĂRII. „Unirea Principatelor aduce

Din Procesul verbal al ședinței Adunării ad-hoc 
a Moldovei, 7 octombrie 1857.

ÎNCUNUNAREA UNOR STRĂDANII NECURMATE. ..Tot
deauna strădaniile necurmate ale locuitorilor ambelor principate au fost 
să recîștige unitatea lor națională... uniți într-un singur stat veniturile șl 
puterea statului român se vor înzeci ...prin unire, vor fi in stare să-și 
apere pămintul, să dezvolte resursele lor morale și materiale, să-și mul- 
țumșască toate dorințele legitime, să dea zbor geniului român. Socotim 
dar de prisos să mai stăruim a demonstra că Unirea Principatelor este 
avantagioasă, necesară și că dorința unanimă a românilor e s-o vadă 
cit mai curind realizată... «Unirea face forța» este o maximă și forța 
produsă prin Unirea Principatelor..., neapărată pentru a lor existență, nu 
este amenințătoare pentru nimeni. De aceea românii toți... du dorit și 
s-au silit să realizeze unirea acestor principate".

Din Actul dezvoltător al votului Adunării ad-hoc 
din Țara Românească de la 9 octombrie 1857.

Idealul unirii țărilor ro
mâne într-o entitate po
litică națională unitară, 
liberă, independentă, su
verană a reprezentat o 
dominantă in presa noas
tră încă din primii ani ai 
existentei sale. De o par
te și de alta a Carpaților, 
ziafele românești au con
stituit o adevărată tri
bună de afirmare a co
munității de origine, de 
limbă, de teritoriu, de 
viață economică, cultura
lă, psihică și morală, a 
conștiinței de sine a na
țiunii române. „Aș dori 

o dată o na- 
limbă, o lege"

„Românul" (București, 
1857), avînd ca director 
pe C. A. Rosetti, au fost 
adevărate monitoare ale 
dezvoltării conștiinței co
lective a națiunii în di
recția acțiunii practice 
pentru realizarea unirii 
celor două principate.

„Unirea Principatelor a 
fost visul de aur, țelul is
prăvilor a marilor bărbați 
ai României... afirma, prin 
pana lui Mihail Kogălni
ceanu, cel dinții număr al 
„Stelei Dunării". Unirea 
Principatelor este dar do-

ginit la declarații de prin
cipii. ci a fost o luptătoa
re activă pe tărimul con
cret al înfăptuirii marelui 
act de acum 118 ani. Pa
ginile ziarelor dezbăteau 
toate problemele legate 
de unire, dădeau explica
ții cititorilor, inserau 
scrisori de adeziune, o- 
glindeau patriotismul ma
selor, biciuiau fără cruța
re atitudinile elementelor 
separatiste ; totodată, pre
sa făcea cunoscută po
ziția forțelor unioniste 
în cercurile politice

CONSECINȚELE UNIRII
CUrmare din pag. I)
ș-au ridicat fabricile de zahăr de la 
Chitila și Sascut.

Un progres în economia modernă 
nu se putea realiza fără mijloace de 
transport mai ieftine și mai rapide, 
în România unită s-au extins repede 
rețeaua rutieră, rețeaua de căi ferate 
și cea de telegraf. în 1877 existau 
.peste 3 000 km de șosele și drumuri. 
Dacă în 1869 se dădea în funcțiune 
primul tronson feroviar românesc — 
intre București și Giurgiu, în 1877 
țara avea aproximativ 1 300 km de 
cale ferată. Dezvoltlndu-și rețeaua 
de cale ferată. România a putut face 
un mai bun și mai rapid schimb de 
mărfuri cu țările vecine. Construirea 
și utilizarea căilor ferate au jucat un 
rol important și în dezvoltarea cla
sei muncitoare din țara noastră, 
în a sa „profesie de credință", 
Mihail Kogălniceanu declara : „Sînt 
pentru organizarea marilor lucrări 
publice : drumuri 
luri, porturi, cît 
doi avuția națională și prin ur
mare și averea fiecărui particu
lar. Cu atît mai mult sînt pentru 
întemeierea de bancă și de institute 
de credit, fiindcă numai aceste pot 
ridica agricultura, comerțul și indus
tria". Răspunzînd necesităților create

* . ..de dezvoltarea economiei, au luat fi
ință o serie de instituții și organe 
economice moderne, printre care Ca
mera de comerț și industrie, Socie
tatea de credit funciar urban, a fost 

: ;creat sistemul monetar național.
Așa cum formula economistul P. S. 
Aurelian, devenea tot mai evident, 
pentru oamenii noștri politici, că „în
temeierea unei industrii naționale 
este o condiție de viață pentru sta
tul nostru".

Un pas important spre moderniza
rea statului au reprezentat legile pri
vitoare la organizarea administrației, 
reorganizarea justiției, introducerea 
codurilor penal, civil și comercial ; 
statul modern român își structura 
astfel o personalitate proprie, tot mai 
bine conturată și, prin aceasta, iși 
pregătea calea spre independență. în 
sfîrșit, prin înlăturarea jurisdicției 
consulare, în 1865, cetățenii străini a- 
flați pe teritoriul României intrau 
6ub autoritatea legislației naționale.

Unirea a creat condiții prielnice 
dezvoltării artei și culturii. Obligati
vitatea și gratuitatea invățămîntului 
primar, lărgirea invățămîntului se
cundar. crearea celor două universi
tăți din Iași și București au repre
zentat, fără, îndoială, momente im
portante ale scurtei domnii a lui Ale
xandru Ioan Cuza.

încă din vremea domniei lui Cuza 
s-a reorganizat 

'Unirii, fără a 
terilor garante, 
vele militare, a 
în 1865, țara 
de o oștire cu un efectiv de peste 
45 000 de soldați. In 1868 s-a adoptat

de fier, cana- 
aceste vor în-

armata. Domnul 
cere învoirea pu- 
a mărit efecti- 

creat unități noi. 
noastră dispunea

o lege specială de reorganizare a ar
matei. pe baza unor principii moder
ne, care prevedeau ca puterea armată 
să se compună din unități permanen
te. cu rezervele lor. la care se adău
gau trupele teritoriale, milițiile, gar
da orășenească, grănicerii și doroban
ții, Guvernele au făcut apeluri 
la populație, solicitînd subscrieri pen
tru cumpărarea armelor necesare cu
ceririi „libertății și neatirnării țării", 
cum se specifica intr-un apel din 
1848. Astfel s-a ajuns ca. în 1877, ar
mata română să poată trece Dunărea 
cu aproape 60 000 de ostași.

Era tot mai evident că, drept re
zultat al Unirii, România înregistra 
progrese remarcabile in toate dome
niile : economic, politic, social, cultu
ral. Unirea a întărit conștiința de sirte 
a poporului român, i-a sporit mult 
încrederea în propriul său destin is
toric, a intensificat legăturile cu fra
ții aflați încă sub stăpînire străină. 
Dar calea 
îngreuiată 
barată de 
zerani tații 
tibil cu conceptul de stat național, in
compatibil cu progresul însuși.

însăși industria nu putea avea con
diții prielnice decit într-un stat inde
pendent. capabil să-și practice propria 
lui politică vamală de protecție a in
dustriei și a economiei naționale. în ge
nere. să-și ocrotească piața internă și 
să-și reglementeze, după necesități, 
schimburile externe. în evoluția 
timpului, obținerea independentei na- 

, ționale se înfățișa, zi de zi. ca o con
diție esențială, vitală pentru dezvol
tarea societății românești. Cucerirea 
independentei devenise o cauză a în
tregului popor român, o necesitate 
imperioasă dictată de înseși legile is
toriei.

Pentru toate acestea Cuza. cum 
spunea N. lorga, „a rămas pentru po
porul nostru nu idolul de-o clipă, ci 
neuitatul părinte și binefăcător".

Vrednic ni se pare de relevat că 
această personalitate, care a dat „o 
singură Românie", a fost îmbrățișată 
cu dragoste fierbinte de toți românii.

După ce amintea numele lui Mihai 
Viteazul, făptuitorul Unirii de la 
1600, Alexandru Papiu Ilarian excla
ma patetic : „O, principe și domn al 
românilor ! Fie ca să vă stea intru 
ajutor geniul românesc, ca să răz
bunați cu înțelepciune moartea 
(Mihai Viteazul) și 
fericit al planului 
domn și român ce 
Dacia lui Traian".

Independența a fost incă un pas, 
hotărit și determinant, in mersul spre 
desăvîrșirea statului național român 
unitar. 24 ianuarie 1859, 9 mai 1877. 
1 decembrie 1918 sînt trepte ascen
dente legic înlănțuite în succesiunea 
lor. cucerite cu jertfe grele și impe
rios necesare pentru dezvoltarea, a- 
firmarea și încadrarea României la 
locul meritat în rîndul popoarelor 
lumii.

progresului tării era mult 
și in unele sectoare chiar 
sistemul anacronic al su- 
otomane, sistem incompa-

lui 
să fiți executorul 
celui mai mare 
a avut vreodată

La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia — orașul-cetate care văzuse in
trarea triumfală a lui Mihai Viteazul, domnul primei Uniri — peste 100 000 
de români din toate colțurile Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Mara
mureșului au asigurat întruchiparea năzuinței de Veacuri a poporului, 
proclamînd Unirea cu România. în fotografie, mulțimea adunată la poarta 
cetății în acea zi istorică, (fotografia din stingă).

în inima Focșanilor, pe locul in care, pină acum 118 ani, s-a aflat una 
din bornele de hotar ce despărțeau artificial Muntenia de Moldova, s-a 
înălțat un monument (autor Ion Jalea). în imagine, Alexandru loan Cuza 
însoțit de personalități politice și culturale reprezentative ale vremii, ml- 
litanți pentru unitate și independență națională (fotografia din dreapta)

i

însoțiți de viscol, pornim 
spre comuna Costache Ne
gri meditînd la spusa în
țeleaptă a lui Vlahuță : 
„Cind de pe cele două ma
luri ale Milcovului pornesc 
glasuri de frați să cînte 
„Hai să dăm mînă cu mi
nă / Cei cu inima româ
nă". Galații ne dau pe Cos- 
tache Negri, unul dintre cei 
mai învăpăiați apostoli ai 
Unirii ; iar cind cele două 
principate ridică în miini- 
le lor o singură coroană și 
cer un domn pămîntean — 
Galații îl dau pe Alexandru 
Ioan Cuza“.

Acum, în miez de ianua
rie, pornim spre comuna 
Costache Negri, așezare la 
40 de kilometri de Galați
— cam la jumătatea distan
tei dintre Șiret și Prut — 
cu sentimentul că refa
cem un drum intrat in con
știința anilor premergători 
unui moment de răscruce 
din istoria poporului nos
tru : Unirea principatelor. 
Fie că veneau dinspre Iași, 
prin Tecuci, Cudalbi, ori 
prin Ivești, fie că treceau 
mai întii pe la pîrcălăbia 
Galaților, rădvanele ce ur
cau și coborau dealurile in 
acel frămintat mijloc de 
veac aveau ca țintă Mînii- 
na lui Costache Negri. „Vi
zitele noastre la Minjina...
— afirma bardul din Mir- 
cești — au avut o nepre
țuită influență în favorul 
mișcării naționale de Ia 
1848... La Minjina nu mai 
erau moldoveni și munteni, 
doar români... Unirea exis
ta în inimi, ea se tălmăci 
în cuvinte și prinse rădăci
nă". La aceste sfaturi din 
conacul de la Mînjina, de
venit azi casa memorial!! 
,.Costache Negri", nelipsiți 
erau Bălcescu, Alecsandri. 
Kogălniceanu, Ion Ghica. 
Alecu Russo. Ion Ionescu 
de la Brad, Dimitrie Bolin
tineanu șl atîtia alți înflă
cărați patrioți cu dragoste 
de țară, din toate provincii
le țării, neclintiți în năzuin
ța fierbinte de unire. $i

urcind si coborînd dealu
rile, biciuiți de viscolul 
fluierînd peste întinderile 
verzi-pal de grîu, peste a- . 
râturile negre, fluierînd as
pru in cablurile de înaltă 
tensiune ce îmbrățișează 
suișurile și coborîșurile, re
trăim emoția de atunci la 
temperatura anilor noștri, 
de respect pentru trecutul

să fie 
♦ie, o 
— scria Ion Heliade-Ră- 
dulescu, in 1837, in supli
mentul literar al primului 
nostru ziar „Curierul ro
mânesc" din București. 
„Dacia literară" de la 
Iași, la Începutul lui 1840, 
își propunea ca țel „rea- 
lizația dorinții ca românii 
să aibă o limbă și o lite
ratură comună pentru 
toți". La Brașov, în ace
eași an, „Foaie pentru 
minte, inimă și literatură" 
aprecia că o națiune este 
norocită dacă „poate for
ma un stat".

Aceste idealuri au căpă
tat o puternică expresie 
in paginile presei revolu
ționare apărute în 1848, 
care îmbina armonios lup
ta pentru emanciparea so
cială și politică cu ferma 
susținere a dezideratului 
unirii. „Poporul suveran" 
declara din primul număr 
câ unul din obiectivele 
sale programatice era 
„unirea provinciilor ro
mâne și tot ce va puica 

-duce România Ia fericire 
și la mărire", iar „Prun
cul român" se adresa ro- 
țnânilor din Moldova cu 
chemarea „Uniți-vă ctt

——

a „ «.nuli al Literară

rinț^. vie și logică a marii 
majorități a românilor. 
„Steaua Dunării"- ește jur
nalul Unirii. Prin aceasta 

___  ___ _ .- .... ea nu urmează unej uto-, 
noi, frați de dincolo de pil ; ea apără numai in- 
Milcov, peste undele Iui 
va întindem brațele..." In 
spiritul conținutului lăr
git al devizei anului 1848 
— „Dreptate, Frăție, Uni
tate" —. înflăcăratul Băl
cescu avea să scrie, în 
1850, în revista revoluțio
narilor români emigrați îa 
Paris, „România viitoare", 
că pentru poporul român 
„unitatea națională este 
chezăsuirea libertății lui, 
este trupul Iui, trebuin
cios ca sufletul să nu pia
ră și să amorțească ci. din 
contră, să poată crește și 
a se dezvolta".

Ideea unirii Moldovei cu 
Muntenia a devenit în 
deceniul ai șaselea al se
colului 
primordial 
prese 
nești. 
(Iași, 
Mihail

trecut obiectivul 
al întregii 

progresiste româ- 
..Steaua Dunării" 
18551 condusă de 
Kogălniceanu, și

teresul vital al patriei. U- 
nirea Principatelor este 
singurul mod în stare de 
a consolida naționalitatea 
românilor, de a Ie da 
demnitate, putere și mij
loace pentru a împlini 
misia lor pe pămintul 
ce... li s-au dat spre moș
tenire". La rîndul său, 
C. A. Rosetti arăta că 
„Românul" va „combate 
necurmat pentru reîntru
parea și reînvierea nației 
române..." Făcîndu-se e- 
coul interesului manifes
tat de românii din Tran
silvania față de activita
tea forțelor unioniste din 
Moldova și Țara Româ
nească, 
vaniei", 
George 
„cauza Principatelor 
astăzi

Dar

„Gazeta Transil- 
întemeiată de 
Bariț, sublinia : 

stă
în prima linie", 
presa nu s-a măr-

străinătate, în acest sens 
se cere reniartată ediția 
în. limba franceză â „Ste
lei Dunării" -“„l'Efoile du 
.Danube", carfe, cupă apre
cierea Iui Nlcolae lorga, 
și-a îndeplinit „cu cel 
mai mare succes" rolul 
de purtător de cuvînt al 
cauzei românești în rîn
dul opiniei publice euro
pene.

îndreptățirea mase
lor muncitoare, îmbu
nătățirea soartei țăranilor, 
secularizarea averilor 
minăstirești, stimularea
industriei, agriculturii, co
merțului, creditului, asi
gurarea drepturilor și li
bertăților fundamentale 
ale omului, suveranitatea 
internă și externă erau 
teme centrale ale publi
cațiilor unioniste. „Au
toritatea Unirii e atotpu
ternică, scria ziarul bucu- 
reștean „Concordia", ca 
una ce... dezvoltă proprie
tatea, comerțul, industria, 
profesiunile libere..., c-un 
cuvînt elementele 
de viață ale unei

Adevărată 
pregătirii și 
actului istoric 
ianuarie 1859, 
mii are marele merit de 
a fi înfățișat rolul deci
siv pe care l-au avut 
masele 
tr-un 
lucrările Adunării electi
ve de la București, 
„Steaua Dunării" scria ; 
„București, 24 ianuarie. 
Iată a treia zi, și poporul 
e tot in picioare ! Dum
nezeule, ce popor este po
porul român ! Cind se 
inspiră de vreo idee, cind 
are vreo bănuială, uită 
toate interesele private și 
se consacră numai pentru 
triumful cauzei comune". 
Entuziasmul ce domnea în 
sinul poporului a fost 
surprins în accente vi
brante. „Nu se mai au
zeau în toată 
decit cele mai vii de
monstrații de 
— scria „Românul". în 
același ton prezentau mo
mentul gazetele din Iași 
și din Brașov. „După ale
gerea domnului Alexan
dru loan Cuza — relata 
„Gazeta Transilvaniei" — 
se prefăcu capitala 
României intr-o mare de 
făclii și lumini... O gene
rală entuziasmare cuprin
se tot orașul, care răsuna 
de urări..." Unirea Prin
cipatelor a fpst întimpi- 
nată cu simpatie și de 
ziare de expresie maghia
ră și germană. „Kolozs- 
vâri Kozlony" aprecia e- 
venimentul ca „o demon
strație care face cinste 
poporului român, o victo
rie rar intilnită in isto
rie", iar „Kronstadter 
Zeitung" scria că „ziua 
de 24 ianuarie... este o zi 
memorabilă din generație 
în generație . a poporului 
români.. Puține popoare 
de pe globul pămintesc au 
realizat cu sacrificii mai 
mari o operă patriotică 
atit de măreață".

Ideile și sentimentele 
care stâpineau mințile și 
inimile românilor și-au 
găsit în ziarul „Dîmbovi
ța" al poetului Dimitrie 
Bolintineanu o formulare 
sintetică, ce proiecta 
optimismul prezentului pe 
dimensiunile viitorului : 
„fiți siguri că ceea ce a 
făcut astădată această na
ție va rămîne făcut și 
bun pentru totdeauna... 
Ideile viitorului au învins 
ideile trecutului. Viața, 
puterea, voința sint ale 
viitorului, sînt ale nației". 
Cuvinte cu adevărat pro
fetice 1

cronică a 
înfăptuirii 
de la 24 

presa vre-

populare. în- 
reportaj despre

capitala
bucurie"

ini regi 
tari".

General-maior 
Constantin ANTIP

cu Galațlul, 
(Cicerone Stanciu, 
rul comunei). Mai spre sea
ră se vor întoarce cei 270 
de oameni care lucrează la 
Galați și care au adăugat 
la preocupările tradiționale 
ale părinților — preocupări 
consacrate muncii pămîntu- 
lui — meserii noi. despre 
care se vorbește cu mîndrie

cu Tecuciul" 
prima-

linia 
ce

de 
duce

xul zootehnic, 
înaltă tensiune 
energie la secțiile I.A.S. 
din apropiere, iar Ia 
intrarea în comună — 
„moara cu buton" — cum 
afirma un localnic care a 
trăit vremea fostei mori 
cu aburi. Dar mai înainte 
vei întîlni iazul din mar
ginea așezării, amenajat

Cel mai prețios drept
al unei națiuni

este de a se guverna 
precum ea voiește

Azi, fn Mînjina lui Costache Negri

intrat in cronicile române 
și de faptă dreaptă dăruită 
prezentului nostru socialist.

Așadar, azi, la fosta Min- 
jină, așezare ce poartă nu
mele lui Costache Negri, 
omul care rostea, in crucea 
acelui veac de năzuinți și 
curajoasă acțiune, cuvinte 
demne de memorie : „în 
visurile mele înflorit se a- 
rată viitorul României. 
Sîntem milioane de rom Ini! 
Ce ne lipsește ca să ajun
gem un neam tare ? Uni
rea. numai Unirea ! Să tră
iască dar Unirea, Unirea 
Românilor 1". Mașina noas
tră se încrucișează pe șo
seaua asfaltată cu una din 
cele „șapte curse zilnice ce 
asigură legătura noastră

azi în comună : i 
gist, constructor de 
mecanic auto, 
sudor, vopsitor, electrician, 
depanator de televiziune.

Și în această parte a 
țării, locurile s-au trans
format prin puterea uni- 

a oamenilor. Băbeas- 
Feteasca, Cardinalul, 

Muscatul — iată doar ci- 
teva soiuri de struguri 
care concentrează vara 
lumina solară în boabe
le de tărie și aromă, dînd. 
in același timp, un farmec 
deosebit dealurilor dezolan
te de altădată. Tot pe a- 
ceastă arteră, spre fosta 
Mînjină, întîlnești cele 200 
de hectare pășune, comple-

siderur- 
i nave, 
strungar,

tă 
ca,

de curind și destinat atît 
pisciculturii, cît și irigații
lor, Iar mai apoi, terenul 
complex de sport..

în drum spre casa ime
morială ..Costache Negri" 
trec pe lingă școala la care 
s-au adăugat opt săli de 
clasă construite in anii 
noștri și unde învață aproa
pe 600 de copii. (Reținem 
dintr-o mai veche mono
grafie o stare de lucruri de 
aici, consemnată pe la în
ceputul acestui veac : Min
jina. Sat de foști clăcași. 
800 de suflete. 61 cu știin
ță de carte. 739 - fără)... 
Pe stîlpul ce poartă firele 
de energie electrică — un 
om. Electrician, după cum

îl arată înfățișarea. Proba
bil a fost chemat să înlătu
re cine știe ce defect. In 
nici tui caz pentru a insta
la lumina în casa cuiva. 
Pentru simplul motiv că la 
Costache Negri toate casele 
au lumină electrică. „După 
ce asfaltul ne leagă cu Ga- 
lațiul. cu Tecuciul, cu 
Iveștiul, după ce am tras 
lumină la fiecare, vrem să 
construim o grădiniță de 
copii cu 60 de locuri, pentru 
membrii C.A.P. Vrem...". 
(Eugen Preda, vicepreședin
tele consiliului popular co
munal). Vrem... Planuri 
„se fierb" multe aici, la 
Minjina lui Costache Ne
gri. Așa cum „fierbeau" 
planurile Unirii, ale renaș
terii României, patrioții din 
mijlocul frămintatului yeac 
al Unirii și cuceririi Inde
pendenței de stat.

„Cel mai prețios drept 
al unei națiuni — afirma 
Dimitrie Bolintineanu. unul 
dintre nelipsiții oameni de 
Ia intîlnirile de la Mînjina 
— este de a se guverna pre
cum ea voiește". Este aspi
rația care începea să capete 
contururi palpabile atunci, 
în acel 24 ianuarie 1859, 
„cind de pe cele două ma
luri ale Milcovului pornesc 
glasuri de frați să 
«Hai 
mînă 
nă»“.
cepe 
mult 
roșiorilor și dorobanților pe 
cimpiile de luptă ale „Inde
pendenței". Este realitatea 
statornicită azi. deplin, prin 
jertfa de singe în războiul 
antihitlerist, prin eroica și 
îndelungata luptă a comu
niștilor români, care nu cu
nosc țel mai înalt, datorie 
mai sacră decit propășirea 
și independenta patriei, o 
viață mereu mai bună pen
tru toți fiii României so
cialiste.

cînte :
să dăm mînă cu 

/ Cei cu inima româ- 
Este aspirația care în
să se înfiripe și mai 
prin jertfa eroică a

Iile TANĂSACHE 
Dan PLAEȘU

ln bronzul 
medaliilor - 

însemnele 
năzuințelor 
de unitate

Spre a omagia mariie eveni
mente ale anilor Unirii, în epocă 
au fost realizate numeroase 
medalii; fie câ reprezentau sim
bolic cele douâ țâri-surori strîns 
alăturate, fie câ purtau chipul 
domnului Unirii, medaliile vre
mii dâdeau expresie acelorași 
fierbinți aspirații de unitate ale 
românilor. în fotografiile de mai 
sus, douâ medalii bătute în anii 

1859 și 1864



SCINTEIA — sîmbăta 22 ianuarie 1977 PAGINA 3

CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Schela de fâral-exiraclie Brăila 
către toate unitățile din industria 

extractivă de petrol și gaze
Petroliștilor din cadrul Schelei de foraj-extracție Brăila le revin 

în al doilea an al cincinalului revoluției tehnico-științifice sarcini 
sporite față de nivelul realizărilor din anul 1*976. Astfel, se vor 
înregistra creșteri la producția de țiței cu 55 500 tone și la cea de 
gazolină cu 1 770 tone, iar costurile de producție se vor reduce cu 5,5 la sută.

Ferm angajat în traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român, a prețioaselor 
indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara din noiembrie 1976. colectivul nostru adresează 
tuturor unităților din industria extractivă de petrol și gaze che
marea la întrecere socialistă pentru depășirea indicatorilor de plan pe anul 1977.

Prin mobilizarea intensă a rezervelor materiale și umane de 
care dispunem, prin folosirea cit măi completă a capacităților de 
producție existente, extinderea metodelor și tehnologiilor moderne 
de foraj și extracție, organizarea mai bună a producției și a muncii, 
folosirea integrală a timpului de lucru, reducerea consumurilor de 
materiale, energie și combustibili, a costurilor de producție, devan
sarea. termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale angajaților, ne 
propunem să realizăm următoarele obiective :

I. LA ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ
1. Depășirea planului cu cite 2 milioane* lei la producția globală 

și la producția-marfă, pe seama realizării unei producții fizice su
plimentare de 4 000 tone țiței, 10 milioane mc gaze asociate utiliza
bile și 100 tone gazolină. în acest scop se vor aplica măsuri pentru :

— creșterea cu 5 la sută, față de plan, a rezervelor de hidro
carburi prin intensificarea cercetărilor geologice, precum și urgen
tarea lucrărilor de punere în exploatare a zăcămintelor nou desco
perite ;

— sporirea debitului mediu pe sondă cu 3 la sută și a coeficien
tului de exploatare a sondelor cu 2 la sută fată de prevederi, prin 
creșterea productivității sondelor și mărirea duratei de funcționare 
a acestora ;

— creșterea, în medie cu 10 la sută, față de anul trecut, a fac
torului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, prin executarea 
înainte de termen a lucrărilor prevăzute în acest scop.

2. Sporirea productivității muncii cu 12 200 lei pe angajat față 
de plan, prin folosirea mai eficientă a timpului de lucru, astfel 
incit indicele de utilizare a fondului de timp să crească cu mini
mum 1 la sută față de anul 1976, extinderea muncii în acord global 
la 70 la sută din totalul angajaților, creșterea gradului de pregătire 
profesională și intensificarea muncii politice și educative.

3. Reducerea cheltuielilor cu 1,5 lei la 1 000 lei producție-marfă 
față de prevederi, în mod deosebit pe seama diminuării accentuate 
a consumurilor de materiale, economisirii a 500 tone combustibil 
convențional și reducerii cu 400 000 lei a cheltuielilor administrativ- 
gospodărești.

II. LA ACTIVITATEA DE FORAJ
1. Depășirea planului fizic cu 5 000 metri forați, prin utilizarea 

mai bună a instalațiilor, extinderea forajului cu jet și a celui opti
mizat în proporție de 70 la sută, creșterea cu 1 Ia sută a vitezei 
de lucru planificate.

2. Se va scurta ciclul de montaj-transport-montaj al instalațiilor 
de foraj, în medie cu o zi, față de realizările din anul 1976, printr-o 
mai .bună organizare a muncii echipelor de montaj și prin creșterea 
gradului de mecanizare, în special la lucrările care necesită efort 
fizic mare din partea muncitorilor.

3. Scurtarea timpului de foraj în medie cu două zile pe sondă, 
față de prevederile din deviz și a celui de probe de producție cu 
o zi pe fiecare probă efectuată, față de realizările din anul 1976. 
Timpul economisit va crea posibilitatea săpării suplimentare a trei 
sonde.

4. Reducerea prețului de cost cu 1 milion Iei, față de prevederile 
devizelor de foraj, atit prin diminuarea consumului de materiale 
și combustibili, cit și prin scurtarea duratei de săpare a sondelor.

Realizarea angajamentelor privind depășirea producției și redu
cerea costurilor de producție va asigura obținerea unui beneficiu 
peste plan de 1,5 milioane lei pe total schelă.

Ne vom preocupa in mod deosebit de îmbunătățirea continuă 
» condițiilor de muncă și sociale ale angajaților. în acest sens :

— se vor extinde mecanizarea încărcării și descărcării materia
lului tubular în proporție de 70 la sută și conteinerizarea manipu
lării cimentului de sondă și a acizilor in proporție de 80 la sută ;

— vor fi amenajate grupuri sociale la locurile de muncă izolate 
din zonele Bordei Verde, Lișcoteanca și Padina ;

— cantina din sectorul Oprișenești va fi dotată cu o linie de 
autoservire ;

— angajații schelei vor efectua 10 000 ore muncă patriotică pen
tru gospodărirea și înfrumusețarea spațiilor din jurul grupurilor 
sociale.

Pentru îndeplinirea ritmică și exemplară a tuturor obiectivelor 
asumate, vom organiza la un nivel superior întrecerea socialistă, 
urmărind ca fiecare angajat și colectiv.de muncă să cunoască sar
cinile ce le revin și să aibă asigurate condiții corespunzătoare pen
tru realizarea acestora.

Petroliștii brăileni, în frunte cu comuniștii, sînt hotăriți să acțio
neze cu fermitate pentru realizarea integrală a angajamentelor asu
mate. contribuind prin aceasta, alături de întregul popor, la edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

vreme, obținind peste plan mobilă in valoare de 4.2 milioane lei, 
32 mii mp plăci din așchii de lemn, mașini, utilaje și piese de 
schimb pentru dotări proprii în valoare de 2,2 milioane lei ; chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 4.11 lei.

Comuniștii. întregul colectiv al combinatului. însuflețiți de 
perspectivele luminoase deschise de hotăririle Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român, in dorința de a-și aduce o contri
buție tot mai însemnată la realizarea sarcinilor pe anul 1977. cheamă 
la întrecere socialistă toate colectivele din unitățile de exploatare, 
prelucrare a lemnului, celuloză, hirtie, fibre artificiale și silvicultură, 
angajîndu-se să realizeze :

1. Depășirea planului valoric la producția globală și marfă cu 
3 la sută, concretizată in realizarea suplimentară de produse nece
sare economiei naționale :

— mobilier in valoare de 2,2 milioane lei ;
— 265 mii mp plăci din lemn ;
— 1 400 mc semifabricate din lemn de rășinoase pentru ușl- 

ferestre ;
— mașini, utilaje și piese de schimb în valoare de 3 milioane lei.
2. Livrarea la fondul pieței, peste plan, a unor produse in va

loare de 4,5 milioane lei. reprezentind in principal 1,2 milioane lei 
mobilă, 20 mii mp plăci fibrolemnoa.se.

3. îmbunătățirea calității produselor față de plan : plăci din așchii 
de lemn calitatea A cu 1 la sută ; placaj la calitățile A. B, C. cu 
0,5 la sută ; plăci fibrolemnoase calitatea I cu 0,5 la sută.

4. Depășirea planului de export cu 500 mii lei valută.
5. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 3 

la sută.
6. Reducerea față de plan a cheltuielilor de producție cu 1,5 mi

lioane lei, din care un milion lei la cheltuielile materiale.
7. Depășirea planului de beneficii cu 1,7 milioane lei.
Obiectivele de mai sus se prevăd a se realiza prin următoarele 

măsuri :
— dotarea cu mașini și utilaje de productivitate sporită la secția 

de mobilă ;
— modernizarea unor tehnologii ca, de pildă, agregarea utila

jelor la secția de mobilă, îmbunătățirea tehnologiei de fabricație la 
secția de placaj și a parametrilor funcționali la presă, reorganizarea 
fluxului tehnologic la sectoarele de tratare termică, aclimatizare și 
formatizare la secția de plăci fibrolemnoase ;

— mecanizarea transporturilor in secții ;
— îmbunătățirea programării producției pe schimburi și mașini 

pentru realizarea incărcării uniforme pe 'toată durata timpului de 
lucru a mașinilor ;

— reducerea consumurilor normate cu 300 000 kWh energie elec
trică, 300 tone combustibil convențional, 200 mc bușteni de rășinoase, 
400 mc lobde pentru plăci din lemn, 400 mc cherestea de fag. 150 mc 
cherestea de rășinoase, 120 mc placaj special, 11 tone sodă caustică ;

— creșterea gradului de valorificare a deșeurilor lemnoase din 
producția proprie de la 79,5 la sută in anul 1976, la 83 la sută in 
1977 ;

— sporirea valorii producției globale la 1 000 lei fonduri fixe cu 
30 lei ;

— introducerea in fabricație a noi modele de mobilier care vor 
reprezenta 30 la sută din valoarea producției de mobilă ;

— continuarea procesului de asimilare, rcproiectare și moderni
zare a produselor la un număr de 5 sortimente, cu o valoare de 5 
milioane lei, scurtarea duratei de asimilare a noilor tipuri de mo
bilier curbat ;

— îmbunătățirea indicelui de folosire a utilajelor din secțiile de 
placaj, plăci din așchii de lemn și plăci fibrolemnoase, care va 
ajunge la 96 la sută ;

— creșterea indicelui de folosire a mașinilor unelte, care va 
ajunge la 89 la sută ;

— realizarea unui indice de utilizare a fondului de timp al 
muncitorilor de 97 la sută ;

— extinderea acordului global la 85 la sută din numărul total 
al lucrătorilor ;

— calificarea a 210 muncitori, precum și perfecționarea pregă
tirii profesionale a 430 angajați.

La obținerea acestor rezultate, o contribuție însemnată va aduce 
extinderea aplicării unor inițiative in toate secțiile și atelierele de 
muncă : „Autocontrolul calității produselor", „Calitatea producției, 
o problemă de demnitate și patriotism", „Din aceeași cantitate de 
materie primă și materiale superior valorificate, mai multe produse 
finite", „Fiecare cadru tehnic și economic să realizeze un studiu in 
afara planului tehnic".

Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucră
torilor, vom asigura :

— construirea unui cămin de nefamiliști cu 208 locuri, care va 
fi dat in folosință cu o lună înainte de termen ;

— îmbunătățirea condițiilor de microclimat în secția de placaj, 
uscătoare și prese ;

— îmbunătățirea activității cantinei,, prin dotarea cu instalații 
specifice, diversificarea meniului și perfecționarea sistemului de 
servire ;

— amenajarea și completarea dotării bazei sportive.
în cadrul Festivalului național' ..CiWarea României" vom par

ticipa, cu 11 formații artistice și. două, 3e creație.
VOrp njobiliza lucrătorii din combinat la activitatea de . creație, 

științifica și tehnică, pentru creșterea Aportului lor la organizarea 
superioară a producției și a munciVWdșterea productivității mun
cii, asimilarea de produse noi. modernizarea celor existente, redu
cerea efortului valutar. îmbunătățirea calității produselor și creș
terea competitivității acestora, reducerea cheltuielilor de produc
ție. îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Ne exprimăm convingerea că toate colectivele de lucrători din 
unitățile de exploatare și prelucrare a lemnului, hirtie, celuloza, 
fibre artificiale și silvicultură vor răspunde chemării noastre la 
întrecerea socialistă pentru traducerea in viață a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului al Xl-lea al partidului.

Pecica-Arad cheamă la întrecere socialistă toate stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din tară, angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

1. Obținerea pe întreaga suprafață a consiliului intercooperatist 
— in condiții de ncirigare — a următoarelor sporuri de producție, 
fată de cele planificate :

— cultura
— cultura
— cultura
— cultura
— cultura
— cultura
— cultura
Aceste sporuri de producție urmează să le realizăm prin aplica

rea corectă a tehnologiilor specifice fiecărei 
crărilor numai de foarte 
optime.

2. Sporirea numărului 
tractor cu 100 ore ;

3. Organizarea muncii

griului 550 kg/ha
orzului și orzoaicei 450 kg/ha
porumbului 550 kg/ha
florii-soarelui 200 kg/ha
sfeclei de zahăr 2 500 kg/ha
cinepii pentru fuior 350 kg/ha
plantelor furajere 1 500 kg/ha

bună calitate și în
anual al orelor de

*

culturi, executarea lu- 
perioadele agrotehnice
funcționare pe fiecare

și executarea lucrărilor in acord global, 
în echipe de mecanizatori la culturile și pe suprafețele care se pot 
mecaniza integral și in echipe mixte de mecanizatori 
pe celelalte suprafețe ;

4. Depășirea volumului de venituri planificate pe 
800 mii lei ;

5. Reducerea cheltuielilor planificate la 1 000 lei 
lei, ceea ce va duce la realizarea unei economii de 170 mii lei, prin 
îmbunătățirea activității de întreținere și reparare a tractoarelor și 
mașinilor agricole, asigurarea și folosirea întregului sortiment de 
ansamble și subansamble de schimb și folosirea rațională a forței 
de muncă ;

6. Obținerea unui beneficiu suplimentar de 380 mii lei ;
7. Economisirea a 60 tone motorină prin folosirea rațională a 

agregatelor de lucru și buna gospodărire a carburanților ;
8. Executarea tuturor întreținerilor tehnice zilnice și periodice 

la toate secțiile de mecanizare de către muncitori specializați și a 
tuturor reviziilor tehnice în spațiul special amenajat la atelierul 
unității ;

9 Antrenarea tuturor lucrătorilor pentru intensificarea acțiuni
lor de autoutilare, in vederea dotării cu dispozitive și utilaje a 
atelierului specializat de la unitate și a atelierelor

10. Executarea tuturor reparațiilor la tractoare și 
pentru fiecare campanie de lucrări agricole, numai 
calitate și la termenele stabilite prin programe ;

11. Participarea la Festivalul național „Cîntarea 
organizarea unei brigăzi de agitație, care iși va desfășura activi
tatea pe baza programului stabilit :

12. Asigurarea necesarului de mecanizatori, pregătirea și instrui
rea lor pentru cunoașterea și aplicarea corectă a tehnologiilor de 
lucru. întreținerea și exploatarea utilajelor și respectarea norme
lor de nrotecția muncii ;

13. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață prin asigurarea 
la toate secțiile a drumurilor de acces, a spațiilor de parcare și 
conservare a utilajelor, a grupurilor sanitare, precum și prin or
ganizarea și asigurarea condițiilor de igienă a muncii in toate sec
țiile de mecanizare și la atelierul unității.

Preocupat permanent de realizarea în anul 1977 a angajamen
telor de mai sus, colectivul S.M.A. Pecica-Arad este ferm convins 
că toți lucrătorii stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii din 
tară vor răspunde chemării la întrecere, vor folosi întreaga lor 
pricepere și hărnicie pentru traducerea în viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul al Xl-lea in domeniul mecanizării agricul
turii, adueîndu-și astfel contribuția la obținerea în acest an a unor 
producții agricole superioare, menite să asigur^ creșterea în con
tinuare a nivelului de trai al poporului — țelul suprem al politicii 
generale a partidului.
Secretarul organizației de bazâ 
P.C.R..
Ioan BEL1S

Președintele comitetului 
sindicatului,
Petru HUTU

și cooperatori
anul 1977 cu

venituri cu 7

de la secții : 
mașini agricole, 
de foarte bună
României", prin

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
Ing. Gheorghe RUSU

Secretarul comitetului U.T.C.,
Victor IOVANOV1C1

Secretarul comitetului de partid, 
Gheorghe CURCUDEL

Secretarul comitetului de partid, 
ing. Marin 1L1E

Președintele comitetului 
sindicatului,
Pavel BON1FATE

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
ing. State BOTEZ
Secretarul comitetului U.T.C.,
Gheorghe CATR1NESCU,

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
ing. Gheorghe ENACITE

Președintele comitetului 
sindicatului,
Traian NECȘOIU

Secretarul comitetului U.T.C.,
Rodica DAMIAN \

Combinatul de prelucrare 
a lemnului Comânesti 

către toate unitățile de exploatare 
și prelucrare a lemnului, de hirtie, 

celuloză, fibre artificiale 
și silvicultură

Colectivul Combinatului de prelucrare a lemnului Comănești a 
realizat prevederile primului an al cincinalului cu 10 zile mai de-

Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Pecica-Arad 

către toate stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii

Mobilizat de sarcinile stabilite, de indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al partidului. colectivul Stațiunii 
pentru mecanizarea agriculturii Pecica, județul Arad, este hotărit 
să-și aducă întreaga cdntribuție la dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, la înfăptuirea Programului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

(Urmare din pag. I>
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Bizuiridu-ne pe rezultatele din 1976 și analizînd posibilitățile 
de realizare a sarcinilor ce ne revin în 1977, lucrătorii S.M.A.

întreprinderea „Textila" 
Cisnâdie 

către toate întreprinderile 
din cadrul Ministerului 

Industriei Ușoare
Comuniștii, intregul colectiv de oameni ai muncii din întreprin

derea „Textila" Cisnâdie, mobilizați de grandiosul program de dez
voltare economico-socialâ a patriei, în dorința de a aduce o con
tribuție tot mai mare la realizarea sarcinilor pe anul 1977. cheamă 
la întrecere socialistă toate întreprinderile din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare, angajindu-se să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului producției fizice cu următoarele cantități : 
35 tone fire tip lină, 50 mii mp țesături tip lină, din care 30 mii mp 
covoare plușate, tafting și Moldova, 20 mii mp stofe tip lină și 
pături.

2. Depășirea planului valoric al producției globale pe anul 1977 
cu 20 milioane lei și al producției-marfă cu 22 milioane lei.

3. Realizarea la termenele stabilite a tuturor obligațiilor con
tractuale ; livrarea suplimentară la fondul pieței a 30 000 mp covoare 
plușate, in valoare de 10 milioane lei.

4. Depășirea planului la export cu 1 milion lei valută.
5. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 

3 800 Iei pe lucrător, prin mecanizarea și conteinerizarea transpor
turilor interne, reducerea timpilor de staționare a utilajelor, creș
terea ponderii muncitorilor productivi.

6. îmbunătățirea indicelui de folosire a timpului de lucru cu 1 
la sută față de realizările anului 1976.

7. îmbunătățirea cu 0,6 la sută, față de prevederile planului, a 
indicelui de utilizare la utilajele de bază, prin efectuarea la nivel 
calitativ superior a reviziilor tehnice și reparațiilor planificate și 
reducerea, pe această cale, a staționărilor neprogramate.

8. Avind în vedere indicațiile secretarului general a] partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la ridicarea continuă a 
gradului de diversificare a produselor textile și folosirea mai efici
entă a bazei de materii prime, în anul 1977 vom îndrepta activi
tatea de cercetare și creație în următoarele direcții :

— .elaborarea a cel puțin două tehnologii noi de țesături tip 
lină, care să asigure creșterea gradului de valorificare a materiilor 
prime, de prelucrare și finisare a produselor ;

— crearea și asimilarea a 35 noi produse și reproiectarea a 12 
produse destinate fondului pieței și exportului cu calități superioare 
în ce privește aspectul, coloritul, finisajul și durabilitatea, folosind 
in acest scop baza de materii prime din țară ;

acesta pentru producția industrială 
de o cantitate de masă lemnoasă cu 
1,6 milioane de metri cubi mai mică, 
in comparație cu nivelul anului 1975 
— ca urmare a încadrării in cota' 
normală de tăiere a pădurilor — vo
lumul producției globale industriale 
este prevăzut să crească cu aproape 
2 miliarde lei. Aceasta înseamnă 
că vor fi depuse mari eforturi pen
tru creșterea gradului de valorifi
care, astfel incit valoarea produselor 
ce se obțin dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă să ajungă anul acesta 
la 1 615 lei, in comparație cu 1 500 
lei în anul trecut, cu 1 335 lei în 
1975 și cu numai 900 lei în 1970.

Prin tehnologii modeme si o mai 
bună selecționare, gradul de folo
sire în produse a lemnului industrial 
va ajunge la 87,5 la sută, diferența 
constînd în cea mai mare parte din 
contragerea naturală a lemnului in 
timpul uscării acestuia. Volumul de 
masă lemnoasă ce se transformă in 
produse finite cu valoare economică 
ridicată va ajunge la peste 50 la sută 
din totalul lemnului de lucru, ur- 
mînd ca producția să crească în rit
muri mai înalte — cu 10,9 la sută la 
plăci înnobilate. 10,2 la sută la uși- 
ferestre, 11.6 la sută la mobilă, din 
care la mobila de artă cu 29.4 la 
sută. Cantitatea de lemn de foc va 
continua să se diminueze in 1977 cu 
210 mii metri cubi. fiind înlocuit cu 
cărbuni și prin termoficare. Totoda
tă, la o serie de produse din lemn, 
care pot fi înlocuite cu prefabricate 
din beton, cum sint traversele pen
tru cale ferată, se va restringe pro
ducția, iar materia primă devenită 
astfel disponibilă se alocă pentru 
creșterea producției la sortimente cu 
valoare economică ridicată. Rămăși

țele de masă lemnoasă rezultate din 
prelucrare, coaja și altele vor fi utili
zate in procese industriale in propor
ție de peste 63 la sută, cu tendința 
ca aceste resurse secundare de ma
terie primă să fie reintroduse inte
gral în circuitul economic, tn plus, 
ne preocupăm de a găsi soluții pen
tru ca materialele ' rezultate după 
folosința bunurilor din lemn să fie 
colectate și dirijate spre fabrici pen
tru reutilizare in producție.

Insușindu-ne critica adusă de 
secretarul general al partidului, cu 
privire Ia tipurile și gabaritele mo
bilierului destinat fondului pieței, 
am trecut rapid la crearea unor ti
puri de mobilier modern, multifunc
țional. dimensionat potrivit spațiilor 
din apartamentele ce se construiesc. 
Astfel. în producția anului acesta, 
produsele noi și reproiectate pentru 
populație reprezintă 45 la sută din 
total. Pentru satisfacerea cerințelor 
în continuă creștere ale populației și 
în conformitate cu programul aprobat 
de conducerea partidului, sînt prevă
zute măsuri de lărgire a rețelei co
merciale și extindere a sistemului de 
vinzare pe bază de comandă, cu asi
gurarea transportului și montajului 
mobilei Ia domiciliu. Astfel. în cu- 
rînd se va deschide în parcul He
răstrău o expoziție permanentă de 
mobilă, în care cumpărătorii vizi
tează, aleg, cer și primesc informa
ții. achită contravaloarea și in ziua 
și la ora fixată primesc acasă mo
bila. care se montează în locuință.

— tn ansamblul factorilor de 
sporire a productivității muncii, 
mecanizarea și automatizarea 
proceselor de producție, promo
varea largă a unor tehnologii 
moderne dețin un loc principal. 
Cum se va acționa, deci, pentru 
ridicarea in continuare, in ritm

susținut, a randamentului mun
cii 2

— Creșterea productivității muncii 
cu 7 la sută, pe ansamblul activității 
industriale a unităților ministerului 
nostru — sarcină prevăzută in planul 
pe anul 1977, dar pe care o conside
răm minimală — este fundamentată, 
la nivelul fiecărei întreprinderi, pe 
programe de măsuri concrete și efi
ciente, a căror principală pondere

preindustrializare, in condiții de me
canizare avansată a operațiunilor.

In industria de prelucrare a lem
nului, accentul se pune pe extin
derea mecanizării transportului in- 
terfazic și folosirea pe scară mai 
largă a tehnologiilor moderne. De 
exemplu, prin extinderea liniilor 
continue de fabricație a mobilei din 
panouri, de mare capacitate, se ob
țin productivități de 2—2.5 ori mai

bilului și energiei electrice, la nivelul 
întregului cincinal au fost inițiate o 
serie de acțiuni importante. In pri
mul rind, este vorba despre redu
cerea consumurilor prin îmbunătă
țiri tehnologice, reproiectarea pro
duselor și funcționarea utilajelor La 
parametri nominali, acțiuni începute 
in noiembrie anul trecut. In al doi
lea rind, mă refer la îmbunătățirea 
proceselor de ardere și uscare în

Industria materialelor de construcții 
si economia forestieră

(circa 60 la sută) vizează extinderea 
mecanizării și automatizării procese
lor dă producție, promovarea teh
nicii noi. In exploatările forestiere, 
de pildă, unde există incă serioase 
posibilități de creștere a productivi
tății muncii, va continua, acțiunea de 
extindere a mecanizării lucrărilor 
grele și cu volum mare de muncă, 
astfel incit, la operațiunile de scos și 
apropiat, lemnul cu mijloace meca
nice să se ajungă la un grad de me
canizare de 88 la sută, iar încărcatul 
mecanic să reprezinte 90 la sută din 
volumul total. Va fi generalizată teh
nologia modernă de exploatare a 
arborilor cu coroană, care generează 
un spor de productivitate de circa 
50 la sută în parchetele unde se 
aplică, in comparație cu parchetele 
cu procedeu clasic. Concomitent, va 
continua procesul de extindere a 
prelucrării lemnului pe platforme de

mari față de acelea din fabricile de 
mobilă clasice. Creșteri însemnate de 
productivitate sint prevăzute, de ase
menea. in întreprinderile din ramura 
Industriei materialelor de construcții, 
in care se vor aplica tehnologii mo
derne pentru realizarea de produse 
eficiente, precum și pe baza intrării 
in funcțiune a unor linii de ciment 
de mare capacitate la Hoghiz ș> 
Deva.

— Combustibilul si energia 
electrică dețin impreună o pon
dere deosebit de ridicată in 
structura cheltuielilor de pro
ducție in majoritatea unităților 
economice ale ministerului. Ti
vind seama de preocupările 
generale in acest domeniu, ce 
acțiuni au fost declanșate pen
tru economisirea acestor resur
se. cum se va acționa in anul 
1977 si cu ce rezultate practice ?

— Pentru economisirea combusti-

fabricarea cimentului și materialelor 
ceramice și la uscarea lemnului, in 
urma folosirii căldurii din gazele de 
ardere și din agenții de răcire. Voi 
aminti, in continuare, extinderea fa
bricării cimentului pe liniile de 3 000 
tone clincher pe zi — pe procedeu 
uscat — cu un consum de combusti
bil mai mic cu 30 la sută față de 
procedeul umed și. pentru a încheia, 
adaug acțiunea de introducere ex
perimentală a predecarburatării 
avansate la liniile de ciment exis
tente de 800 tone clincher pe zi, care 
va aduce o creștere a productivității 
și economii La consumul de combus
tibil. Aceste acțiuni, impreună cu 
alte măsuri tehnico-organizatorice 
vor asigura in anul acesta reducerea 
normelor de consuni la combustibil 
cu 8—10 la sută și a celor de energie 
electrică cu 13—15 la sută, față de 
cele planificate in 1976 ; valorificarea 
unei cantități de resurse energetice

9 Vom depăși volumul țesăturilor de calitate extra cu 1 la sută 
față de sarcina de plan, ca urmare a respectării riguroase a disci
plinei tehnologice, a întăririi controlului de calitate pe toate fa
zele de producție și a perfecționării pregătirii profesionale a 
cadrelor.

10. Vom reduce nivelul planificat al cheltuielilor totale de pro
ducție cu 2,5 milioane Iei, din care cheltuielile materiale cu 2 mi
lioane lei. ca urmare a diminuării consumurilor specifice cu 15 
tone fire tip lină și a folosirii înlocuitorilor de materii prime.

11. Raționalizarea consumului de energie electrică și combus
tibil și obținerea, pe această cale, a unei economii de 500 000 kWh 
și 700 000 mc gaz metan.

12. Realizarea peste prevederile planului a unui beneficiu de * 
milioane lei.

13. Tn cadrul acțiunii de autoutilare, vom construi in atelierele 
proprii utilaje tehnologice in valoare de 2 milioane lei, din care t 
10 mașini de canetat. de mare productivitate, un urzitor în lățime, 
5 dispozitive jaquard pentru dotarea războaielor de țesut covor tip 
Moldova și două mașini de răsucit a cite 40 de fuse.

Toate aceste realizări se vor obține prin aplicarea cu eficiență 
crescută a inițiativei „Fiecare inginer și tehnician să rezolve o 
problemă în plus față de prevederile planului tehnic".

14. Pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor vom or
ganiza cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale, în care 
vor fi cuprinși un număr de 1 400 angajați.

15. Tn vederea îmbunătățirii in continuare a condițiilor de lucru 
ale muncitorilor, se vor întocmi trei studii ergonomice avind ca 
obiectiv reducerea efortului fizic. îmbunătățirea iluminatului și a 
ventilației.

Consiliul oamenilor muncii, comitetul sindicatului și organizația 
de tineret, sub conducerea directă a organizației de partid, vor in
tensifica. munca politico-educativă de masă în scopul ridicării 
continue a conștiinței socialiste a tuturor lucrătorilor și mobiliză
rii acestora la îndeplinirea sarcinilor și angajamentelor asumate 
pe anul 1977.

Ne exprimăm convingerea că toate colectivele de lucrători din 
întreprinderile industriei ușoare vor răspunde chemării noastre la 
întrecerea socialistă pentru traducerea în viață a sarcinilor ce 
ne revin. •
Secretarul comitetului de partid. Președintele consiliului 
Eugenia LEONHARD oamenilor muncii,

ing. Eleonora N1LCA

Președintele comitetului 
sindicatului.
Elena POPA

Secretarul comitetului U.T.C.,
Clara CRECAN

Colectivul Statiei de cale ferată 
Simeria-triaj

către toate colectivele 
din transporturile feroviare

Feroviarii din Stația de cale ferată Simeria-triaj. exprimîndu-și 
prin muncă plină de rodnicie și responsabilitate comunistă adeziu
nea totală la politica internă și externă a partidului și statului, 
cheamă la întrecere socialistă toate colectivele de muncă din uni
tățile de cale ferată din țară, luîndu-și următoarele angajamente 
de dăpășire a sarcinilor de transport pe anul 1977:

1. Reducerea cu 5 la sută a staționării în tranzit cu prelucrare 
a vagoanelor de marfă, ceea ce va conduce la o economie de 735 009 
vagoane-ore, rezultînd o eficiență economică de 2,6 milioane lei; 
prin aceasta, un număr de 65 vagoane pe zi vor fi utilizate în plus 
pentru transporturi suplimentare. La obținerea acestor rezultate 
vor contribui mai buna organizare a activității, folosirea mai efi
cientă a capacității de prelucrare a stației și reducerea timpilor de 
prelucrare prevâzuți în procesele tehnologice.

2. Sporirea cu 5 la sută a volumului de tone expediate solicitate 
prin contractele economice de transport, pentru satisfacerea inte
grală și fără restanță a cererilor întreprinderilor. Aceasta se va 
realiza prin intensificarea colaborării ou beneficiarii în scopul atra
gerii la transport a mărfurilor și prin reducerea imobilizării vagoa
nelor Ia operațiile de incărcare-descărcare. - >

3. îmbunătățirea cu 2 la sută a încărcăturii statice pe osie prin 
utilizarea vagoanelor la capacitate și tonaj maxfm de încărcare.

4. Reducerea cu 2 Ia sută a staționării vagoanelor la incărcare- 
descărcare, prin extinderea mecanizării, folosirea operațiilor duble, 
corelarea planului de transport cu capacitățile de incărcare-descăr
care. înregistrindu-se astfel o economie de 663 vagoane-ore.

5. Reducerea cu 3 la sută a staționării vagoanelor în tranzit 
fără prelucrare, economisindu-se prin aceasta 2 700 vagoane-ore.

6. Sporirea tonajului mediu brut pe tren de marfă cu 1 la sută, 
ceea ce reprezintă un spor de 16 tone/tren, echivalînd cu econo
misirea unei locomotive în remorcarea zilnică a trenurilor, prin 
îmbunătățirea sistemului informațional in programarea și compu
nerea trenurilor.

7. Reducerea cu 3 la sută a consumului de energie electrică |i 
cu 5 la sută la materiale.

8. In cadrul acțiunilor ce le vom întreprinde pe linia creației 
tehnice de masă, vom realiza o economie de 100 mii lei prin apli
carea unor studii tehnice și prin invenții și inovații.

9. Ne angajăm să realizăm cele de mai sus in condiții de deplină 
siguranță a circulației și protecție a muncii, eliminînd evenimen
tele și accidentele de muncă prin măsuri de îmbunătățire a pregă
tirii profesionale a personalului, prin instruirea permanentă teo
retică și practică a acestuia, atragerea tuturor angajaților la acțiu
nile de educație politică și cultural-educativă de masă, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă.

10. Vom asigura pentru anul 1977 condiții sociale și de muncă 
îmbunătățite, prin amenajarea corespunzătoare a grupului social, 
crearea unei microcantine, precum și prin darea in folosință a că
minului de nefamiliști care se va construi în acest an.

Sub conducerea organizațiilor de partid, mobilizat de organiza
țiile sindicale și U.T.C., colectivul nostru de muncă este ferm 
hotărit să depună toate eforturile pentru traducerea in viață a an
gajamentelor asumate, conștient fiind că iși aduce astfel contribuția 
la eforturile generale ale întregului popor pentru realizarea sarci
nilor stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului.
Secretarul comitetului P.C.R, Șeful stației, 
Gheorghe SUC1U Ing. Avram

DRĂMBAREAN

Președintele comitetului 
sindicatului,
Iordan POPA

secundare de circa 1 000 mii tone 
combustibil convențional ; creșterea 
de patru ori a producției de clincher 
pe linii de 3 000 tone pe zi — pro
cedeu uscat — ceea ce duce la o 
economie de combustibil, in compa
rație cu situația în care s-ar realiza 
pe linii cu procedeu umed, de circa 
150 000 tone combustibil convențional 
pe an.

— Prin ce căi va creste efi
ciența economică a investițiilor, 
domeniu in care există impor
tante rezerve nevalorificate 2 
Ne referim atit la obiective 
aflate in construcție, in perioada 
realizării parametrilor proiec
tați, cit si la noile capacități ce 
vor fi construite incepind cu 
anul 1977.

— In lumina sarcinilor subliniate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie și la Consfătuirea de lucru 
din 27—28 decembrie 1976, colectivele 
de proiectanți, constructori și bene
ficiari din ministerul nostru au ana
lizat soluțiile constructive pentru 
circa_ 600 de obiective de investiții 
prevăzute in actualul cincinal. Prin 
soluțiile elaborate s-a redus cu 
peste 4 miliarde lei costul lucrărilor 
de construcții-montaj. Corespunzător 
acestor soluții, se vor diminua con
sumurile după cum urmează : Ia ci
ment cu 30 la sută, oțel-beton cu 39 
la sută, profile metalice cu 28 Ia 
sută, tablă cu 21 la sută, cherestea 
de rășinoase eu 29 la sută, cabluri 
electrice cu 21 la sută și alte ma
teriale.

Conform indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date la Consfă
tuirea de lucru din septembrie anul 
trecut in domeniul proiectării și con

Secretarul comitetului U.T.C.,
Alexandru 1ACOBESCU

strucțiilor industriale, s-au luat mă
suri ca principalele cadre din insti
tutele de proiectare să elaboreze cea 
mai mare parte a proiectelor la fața 
locului, unde se va construi noul 
obiectiv.

în procesul de realizare a inves
tițiilor, timpul constituie un factor 
esențial, in sensul că. pe măsura 
scurtării perioadei de execuție, de
vansării punerii în funcțiune și atin
gerii înainte de termen a indicatori
lor tehnico-economici proiectați, 
crește eficienta economică. Pentru 
această s-au luat măsuri ca timpul 
de elaborare a documentațiilor teh- 
nico-economice să fie redus. în me
die, cu 30 Ia sută. Colective de spe
cialiști din minister, centrale, insti
tute de proiectare, constructori și 
beneficiari analizează și urmăresc 
permanent pe șantiere mersul exe
cuției. stabilind concret măsurile ne
cesare realizării obiectivelor. Bene
ficiarii participă cu muncitori și spe
cialiști la montajul utilajelor — asii- 
gurind astfel efectuarea probelor 
tehnologice in cele mai bune condi
ții și în termene cit mai reduse.

îmi exprim convingerea că prin 
măsurile pe care le-am luat și pe 
care le vom aplica în continuare, 
prin mobilizarea întregului potențial 
de muncă și creativitate al tuturor 
lucrătorilor din întreprinderile, cen
tralele și institutele ministerului nos
tru. vom reuși să aducem la înde
plinire sarcinile ce ne revin din 
planul național unic pe anul 1977, in 
condiții de eficiență economică su
perioară. care față de nivelul anului 
1970 va reprezenta o creștere a pro
ductivității muncii cu 59 la sută și a 
excedentului exportului față de im
port de peste 2 ori.

colectiv.de
fibrolemnoa.se
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI** în județele țării

VÎLCEA: „Surpriza"—așteptată și permanentă a fazei de masă
Afirmarea a numeroase

creatori și interpreți
talente noi, 
amatori

Prin amploarea deosebită, prin țe
lurile multiple pe care și le propu
ne, Festivalul național „Cîntarea 
României", definit ca primul festi
val al muncii și creației libere a în
tregului popor, a declanșat și în ju
dețul Vîlcea o largă emulație pe tă
râm cultural, o mișcare lăuntrică, a- 
devărată, viguroasă, în direcția pu
nerii în valoare a talentului și sim
țirii celor ce muncesc și trăiesc pe 
aceste meleaguri. Echivalența mun
cii. a marilor valori materiale create 
nu poate fi exprimată, pe plan spi
ritual, decît prin armonia cîntecului, 
prin frumusețea culorilor, prin gra
iul poeziei, prin suplețea jocului. 
Iar’ marea cultură a unui popor nu 
poate fi creată decît de poporul în
suși.

Iată de ce acest festival, organizat 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, este și va fi un 
fericit prilej de a stimula ta
lentul și puterea de creație a mase
lor largi de oameni ai muncii, a ce
lor care chiar dacă n-au urcat nicio
dată pină acum pe scena vreunui 
spectacol, au urcat în schimb, zi de 
zi, cu abnegație și dăruire, pe scena 
muncii, a plămădirii valorilor mate
riale. Formarea unui om nou. supre
ma valoare a societății noastre socia
liste, presupune și investigarea dis
ponibilităților sale de sensibilitate și 
frumos, a talentului și puterii sale 
de creație, de exprimare într-o for
mă sau alta a ceea ce înseamnă. în 
cele din urmă, munca lui. Românu
lui, dintotdeauna, i-a fost drag cin- 
tecul, iar cînd munca Iui este rodni
că și îmbelșugată, și cîntecul este op
timist, vesel, plămădit din acele oc
tave care dau expresie bucuriei, 
preaplinului sufletesc.

Desfășurarea pină acum, în multe 
din localitățile județului, a fazei de 
masă a Festivalului „Cîntarea Româ-

niei", în întreprinderi, instituții și 
școli, pe scene care de cele mai multe 
ori s-au constituit direct la locurile 
de muncă, a pus în valoare talente 
și forțe creatoare deosebite, a dus la 
înființarea de noi formații artistice, 
de cenacluri și cercuri de creație în 
numeroase localități, în întreprinderi 
și secții, a dus la realizarea și des
fășurarea unor dezbateri vii, antre
nante cu publicul spectator, cu crea
torii de valori spirituale. Dorința 
noastră a fost să antrenăm în această 
competiție pe toți oamenii muncii. 
La cele 72 de formații artistice exis
tente, numai în localitățile unde s-a 
desfășurat pînă acum prima fază a 
Festivalului „Cîntarea României", . 
s-au adăugat alte 60 de formații 
nou înființate, brigăzi, colective de 
teatru, echipe de dansuri.

Sub genericul „Independența — nă
zuință de veacuri a poporului român", 
în toate comunele și orașele vilcene, 
la cămine culturale, biblioteci, cine
matografe vor avea loc ample și va
riate manifestări care vor culmina, 
în ziua de 9 mai, cu spectacolul evo
cator din municipiul Rm. Vîlcea, in
titulat „Balada eroilor". O serie de 
manifestări își propun să evoce răs
coala 
oane 
unor 
cît și 
drept 
lungul veacurilor a țărănimii române.

Prin stimularea spiritului creator al 
maselor, pentru antrenarea unui nu
măr însemnat de participant! cu lu
crări cit mai valoroase, vor căpăta o 
nouă amploare concursurile și festi
valurile de creație, dintre care unele 
sint deja consacrate : Concursul de 
creație literar-artistică „Nicolae Băl
cescu". aflat la a V-a ediție, „Vîlcea 
artistică" — la a IlI-a ediție, „Pri
măvara artistică vilceană" — con
curs și festival al tinerilor creatori

de la 1907, atit prin simpozi- 
și comunicări științifice ale 
cercuri de filologie sau istorie, 
prin spectacole care vor avea 
sursă de inspirație lupta de-a

După cum se știe, sub egida VNESCO sint organizate cicluri de 
cursuri postuniversitare, in serii cu durata de un an, destinate ingine
rilor și chimiștilor. îndeosebi din țările in curs de dezvoltare, ca și 
din alte țări membre ale UNESCO care doresc să-și perfecționeze 
personalul științific necesar învățămintului universitar și cercetării 
științifice, organizării și dezvoltării unei industrii petrochimice proprii. 
Alegerea României ca țară organizatoare pentru aceste cursuri are 
semnificația unei consacrări a prestigiului de care se bucură școala 
noastră superioară de petrol și '

și interpreți. Vor fi organizate ma
nifestările cu caracter etnofolcloric 
„Cîntecele Oltului" — festival al da
tinilor și obiceiurilor românești de 
pe malurile Oltului, „Invîrtita doru
lui" — sărbătoare folclorică a păsto
rilor din Carpați, „Rapsodia plaiului 
vîlcean" — festival de cîntec, dans și 
port popular.

Aceste manifestări, și altele cu o 
la fel de largă audiență, au menirea 
să confere participării noastre la 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" o cît mai autentică ținută, care 
să reprezinte fidel potențialul artis
tic și valorile culturale de care dis
pune județul. Existența în județul 
Vîlcea a unui însemnat număr de 
creatori populari, a unor vechi tra
diții în arta ceramică, în sculptura 
în lemn — a se vedea stîlpii case
lor oltenești, obiectele de mobilier — 
în cusături și costume populare sau 
în țesutul covoarelor, ne-a determi
nat să organizăm mai bine această 
activitate, să dăm posibilitatea tutu
ror creatorilor din aceste domenii, 
cei mai mulți fiind țărani, locuitori 
ai satelor, să se afirme în cercuri de 
profil, să-și pună în valoare prin ex
poziții, prin concursuri de mai mică 
sau mai largă amploare obiectele 
create. Simpozioanele, dezbaterile, 
schimburile de experiență realizate 
cu aceste prilejuri au fost, atît pentru 
publicul larg, cit și pentru creatorii 
înșiși, profitabile, pline de învăță
minte.

Surpriza descoperirii a noi și va
loroase talente a însoțit permanent 
prima fază a festivalului. Uneori, cei 
nou veniți i-au întrecut pe cei în
tr-un fel sau altul consacrați ; uneori, 
din public s-au ridicat interpreți care 
au surprins prin talentul lor. prin 
autenticitate și prospețime. Dintre 
muncitori, dintre țărani, dintre inte
lectuali, simulați de această largă 
emulație a celor mai harnici, a frun
tașilor în producție, noi interpreți au 
îmbogățit scenele spectacolelor, noi 
creatori și-au dezvăluit pasiuni altfel 
nemărturisite, adueîndu-și nu nu
mai prin truda brațelor, dar și prin 
posibilitățile lor de afirmare pe pla
nul creației artistice, spirituale con
tribuția în marele concert al patriei.

Festivalul național „Cîntarea Româ- 
i", al cărui apogeu va fi marcat 

sărbătorirea a 100 de ani
la proclamarea independenței

• Apropiata sărbătoare a istoricu
lui act al Unirii prilejuiește un 
larg evantai de manifestări co
memorative care au loc in aceste 
zile la cluburile marilor întreprin
deri din BUCUREȘTI, la casele de 
cultură ale sectoarelor, in școli - și în 
alte instituții din Capitală. Sub egi
da consiliului de educație politică 
și cultură socialistă al sectorului 5 
a avut loc o amplă evocare a aces
tui eveniment în sala „Rapsodia", la 
care au participat circa 600 de oa
meni ai muncii din platforma indus
trială Berceni. în cadrul acestei ma
nifestări, prof. univ. dr. Dumitru 
Almaș a vorbit despre însemnătatea 
și semnificația actului Unirii in is
toria poporului nostru, expunerea 
fiind urmată de un amplu program 
artistic susținut de corul filarmoni
cii de stat „George Enescu", ansam
blul de cintece și dansuri populare 
„Rapsodia română", de artiști profe
sioniști și amatori, care au recitat 
versuri dedicate Unirii.

• în cinstea sărbătoririi a 118 ani 
de la Unirea Principatelor Române, 
muzeul „Unirii" din IAȘI, aflat in 
ultima casă domnească a lui Alexan
dru Ioan Cuza, este vizitat zilnic de 
cîteva mii de oameni ai muncii. Nu
mărul vizitatorilor este în creștere 
ca urmare a acțiunilor întreprinse 
îndeosebi în rândurile tineretului și 
pionierilor, ostașilor, care vin în gru
puri pentru a audia adevărate lecții 
de istorie in fața documentelor au
tentice ale vremii. Acestea sînt ți
nute cu mult patos patriotic de ca
drele didactice care însoțesc elevii 
și de către muzeografi. Unele unități 
de pionieri au luat inițiativa primi
rii în rândurile lor, cu prilejul vizi
telor la muzeu, a noi purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor.

parte a acestei

industrie petrochimică.
— Acum, în ianuarie, s-a inaugu

rat cea de-a X-a serie — seria jubi
liară — a cursurilor postuniversitare 
în specialitatea rafinarea petrolu
lui și industrie petrochimică, orga
nizate sub egida UNESCO — ne-a 
declarat prof. univ. dr. Stelian Du
mitrescu, rectorul Institutului de 
petrol și gaz^ din Ploiești. Prin 
această formătde pregătire și spe
cializare, institutul nostru continuă 
și ridică pe o treaptă superioară o 
tradiție mai veche în ce privește 
formarea de cadre cu pregătire su
perioară în domeniul petrolului, pe
trochimiei, echipamentului petro
lier și petrochimic pentru numeroa
se țări, îndeosebi țări socialiste sau 
țări in curs de dezvoltare. De altfel, 
este știut că, alături de numeroși 
specialiști români din domeniul pe
trolului care au desfășurat sau des
fășoară o bogată activitate peste 
hotare în unitățile productive, o se
rie de cadre didactice din institu
tul nostru au acordat sau acordă 
asistență tehnico-științifică unor 
institute de învățămînt superior sau 
de cercetare științifică în domeniul 
petrolului.

— Cîți tineri de peste hotare au 
absolvit de-a lungul anilor cursuri
le organizate la Ploiești 7

— Pină în prezent au absolvit 
cursurile UNESCO 120 de parti
cipant! din 40 de țări ; numărul

celor care au absolvit diferite for
me de învățămînt din institutul 
nostru, cadre tehnice din alte țări, 
este mai mare de 1 000 ; în prezent 
se pregătesc la institut aproxima
tiv 400 de tineri din peste 50 de 
țări la diverse forme de învă- 
țămînt superior : studii universita
re, cursuri postuniversitare, specia
lizări și doctorat. In acest an. din
tre solicftantii cursurilor postuni
versitare UNESCO, comisia de 
selecție a reținut participant! din 
12 țări t Bangladesh, Costa Rica, 
Ecuador. Filipine, India. Iran. Irak, 
Malaiezia, Polonia, Sudan, Tanza
nia ș.a.

Programul actualei ediții, cu o 
durată de 11 luni, cuprinde audie
rea de cursuri și conferințe, lucrări 
de laborator și seminarii, practică 
în rafinării și combinate petrochi
mice. O perioadă de circa două luni 
este afectată activității practice in 
rafinării și combinate petrochi
mice, înglobind vizite la diverse 
combinate petrochimice, centre de 
calcul, institute de proiectare și 
cercetare ș.a. Participanții la 
cursuri efectuează și deplasări do
cumentare în țară, în scopul unei 
cunoașteri mai 
contemporane.

largi a României

Mihal IORDANESCU

• MEHEDINȚI- Joi seara. Tea
trul popular din Drobeta-Turnu 
Severin a prezentat. în sala casei 
municipale de cultură, un spectacol 
cu piesa „Doamna ministru" de 
Branislav Nușici. Este al 2 000-lea 
spectacol înscris în activitatea de 
peste un deceniu a teatrului. Eve
nimentul coincide și cu împlinirea 
a unui veac de activitate teatrală 
de amatori în această parte a 
țării. • ALBA. Formațiile artistice 
ale întreprinderii de accesorii pen
tru mașini-unelte din Blaj au pre
zentat, pe scena casei de cultură 
din localitate, în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", un 
amplu program cultural-educativ 
care a cuprins montajul literar-mu- 
zical „Trepte spre lumină", evolu
ții ale orchestrei de muzică popu
lară, grupului vocal etc. La Petrești 
a fost deschisă o expoziție de pictu
ră consacrată Centenarului Inde
pendenței alcătuită din lucrări ale 
pionierilor și școlarilor din locali
tate. • CARAȘ-SEVERIN. La Re
șița a ieșit de sub tipar o nouă 
plachetă de versuri „Partidului și 
țării închinăm cintare", care valo
rifică un mare număr de poezii 
dedicate partidului și țării. • MA
RAMUREȘ. „Omagiu patriei", 
„Baladă pămîntului". „Cîntare omu
lui" — iată titlurile unor manifes
tări cultural-artistice, montaje lite- 
rar-muzicale, recitalul de poezie 
patriotică și prezentarea de creații 
proprii închinate evenimentelor ju
biliare din acest an prezentate la 
căminul cultural din Vișeul de Jos 
de artiștii amatori din localitate. In 
cadrul etapei de masă a Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
studenții Institutului de învățămînt 
superior din Baia Mare au prezen
tat. la casa de cultură a sindicate
lor din localitate, precum și la Si- 
ghetul Marmației, Ulmeni, Jibou și 
Surduc un bogat spectacol de cînte- 
ce patriotice și revoluționare, mon
taje de versuri închinate aniversării 
Unirii și Independenței. • SIBIU. 
Sub titlul „Centenar glorios", la 
casa de cultură a sindicatelor din 
Mediaș s-a deschis o expoziție cu 
peste 100 lucrări de desen și pictură 
realizate de pionieri ai școlilor din 
localitate. La căminul cultural din 
comuna Valea Viilor a fost deschisă 
o expoziție de artă populară — lu
crări in lemn, cojoace brodate, pic
tură naivă, pirogravuri ș.a. — exe
cutate de numeroșii creatori popu

lari din comună, între care Ștefan 
Helch, Aurelia Floca, Martin 
Ekarth, Dumitru Micu ș.a. • IAȘI. 
In județul Iași s-a trecut la faza 
intercomunală a acțiunilor’ din ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României". Astfel, ia căminul cul
tural din Osoi a avut loc un reușit 
spectacol-concurs și deschiderea 
unei expoziții de artă populară și 
de pictură-sculptură. Au participat 
formații artistice, rapsozi populari 
și creatori de artă 
Costuluri, Prisăcani 
Manifestarea a avut 
metodic întrucît au 
directorii căminelor 
comunele județului, 
turală „Dezbaterile 
lui", care se ține la 
trală universitară ..
din Iași, a programat recent discu
ții pe tema „Teatrul și psihologia 
omului contemporan". • DOLJ. 
„Cintarea României" — a fost gene
ricul unui spectacol susținut de ar
tiști amatori ai casei de cultură a 
sindicatelor și școlii populare de 
artă din Craiova. Din program : 
cuplete susținute de artista ama
toare locală Geta Locusteanu, me
lodii de muzică ușoară în primă 
audiție din creația compozitorului 
craiovean Eugen Mihăilescu. La 
clubul întreprinderii „Electroputere" 
a fost organizat un recital muzical- 
literar intitulat „Mugurel de viață 
nouă" ; artiști amatori ai casei de 
cultură din Băilești au prezentat, 
în localitățile Birca și Negoi. spec
tacolul : „Cint și joc din țara mea". 
• OLT. In localitatea Curtișoara a 
avut loc un simpozion dedicat zilei 
de 24 Ianuarie, intitulat „Unirea 
Țărilor Române — năzuința de 
veacuri a întregului popor român". 
Au fost comunicate lucrările „Ideea 
de unitate și lupta pentru libertate 
socială și independență națională 
Ia români", „Condițiile social-eco- 
nomice și politice din Țările Româ
ne în preajma Unirii", „Unirea 
Țărilor Române — năzuința de 
veacuri a poporului român". „Parti
ciparea județului Olt la înfăptuirea 
Unirii", „Dezvoltarea economico- 
socială a României în lumina docu
mentelor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.“, „Județul Olt pe coordona
tele dezvoltării sale economico-so- 
ciale".

din comunele . 
și Comarna. 

și un caracter 
participat toți 
culturale din 
Acțiunea cul- 

contemporanu- 
Biblioteca cen- 
„M. Eminescu“

Corespondenții „Scînteii1

Cabinet fonic la liceul „Andrei Mureșanu" din orașul Bistrița 
Foto : E. Dichiseanu

11,00 O viață pentru o idee : acad. Ni- 
colae Kretzulescu (1812—1000), ini
țiator al învățămintului medical in 
România.

11.30 Telecinemateca.
13,10 In satul de sub coline — reportaj.
13.30
14,00
14,05
14,33
15,00

Sub cupola Ateneului.
Telex.
Rapsodii vechi și noi.
Turism șl vînătoare.
Biblioteca pentru toți. „Vrem să 
fim o nație una...“ (N. Bălcescu). 
Emisiune închinată ideii de unire

și unitate națională in literatura 
română.

15.50 Vîrstele peliculei.
16.50 Reportaj pe glob.
17,15 Handbal feminin : Universitatea 

Timișoara — I.E.F.S. București. 
(Transmisiune directă de la sala 
sporturilor de la Brașov).

13,25 Cele mal frumoase pagini din ope
reta ,,Eva“ de Lehar.

18.50 Săptâmîna politică Internă și In
ternațională.
Eroi Îndrăgiți de copii : Heidi. 
Telejurnal.
Teleenciclopedla.
Film serial : Kojak. 
întîlnire cu satira șl umorul. 
Telejurnal.
Recital de balade : Tudor Gheor
ghe.
Telesport.

19,05
19,30
20,00
20,55
21.45
22.45
22,35

23,20

niei' 
la 
de _ .
țării, a însemnat deja, prin ceea ce 
a cuprins pină acum, un moment 
distinct, cu largi și adinei rezonanțe 
pentru întreaga activitate culturală, 
politică și educativă desfășurată în 
rindurile maselor de oameni ai mun
cii. Succesul deplin rezidă in insuși 
faptul că oamenii muncii, cei care 
erau și pină acum beneficiarii actu
lui de cultură, sînt, prin acest festi
val unic in istoria noastră, și cei care 
realizează cultură, antrenați fiind di
rect in creația valorilor spirituale. 
Spectatorul nu mai poate fi neutru 
sau indiferent, în scaunul său din 
sală, pentru că la rîndu-i este soli
citat să urce și el pe podiumul 
scenei.

Tot ceea ce construim in cadrul ci
vilizației noastre socialiste poartă 
semnul duratei, nimic nu este făcut 
în numele efemerului și niciodată ra
zele gindirii n-au luminat atit de 
adine în viitor, spre zarea comunistă. 
Iată de ce creația spirituală, 
propulsată și dinamizată de acest 
festival național, se supune — și in 
județul Vîlcea — aceleiași exigențe 
în numele valorii și duratei. Sub lu- 
myia fertilă a unui nou umanism, 
marile, valori de frumusețe și adevăr 
ale patriei cresc și se dezvoltă vi
guros dinlăuntrul poporului — crea
torul și beneficiarul culturii noastre 
noi.

Constantin D1NCULESCU 
secretar al Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R.

Prima 
stagiuni a fost dedicată de 
Teatrul ~ --■■■■
studierii . 
nor opere clasice. Faptul e 
cu atît mai meritoriu, cu 
cît e vorba de opere 
fie că n-au fost încă 
odată reprezentate la
— cum e cazul celor 
părți ale tragediei istorice 
„Henric al IV-lea“ — fie 
că au fost foarte rar ju
cate.

Reprezentarea dramei is
torice „Henric al IV-Iea“ 
‘constituie un act de mare 
îndrăzneală, dacă avem in 
vedere dificultățile textu
lui — lungimea sa, struc
tura caleidoscopică și. mai 
presus de orice, dificultatea 
de a reda în mod intere
sant pentru publicul de azi 
tribulațiile luptei pentru 
putere din Anglia secolului 
al XV-lea.

Realizatorii spectacolului 
(regizorul Lucian Giurghes- 
cu) au considerat necesară 
crearea unei versiuni sce
nice a textului, pornind nu 
de la traducerile existente
— bune de altfel — ci pe 
baza unei traduceri noi. 
Noul text de spectacol este, 
poate, mai cursiv și mai 
„vorbit" decît cel tipărit m 
ediția operelor complete 
ale lui Shakespeare, dar 
ceva din poezia și substan
ța originalului s-a pierdut 
și nu numai din pricina 
masivelor tăieturi operate. 
Mai mult incă, reorgani- 
zînd materialul dramatic 
conform cu propria viziu
ne asupra spectacolului, 
regizorul a acordat priori
tate scenelor dominate de 
prezenta colosală a petre
cărețului Falstaff. încheind 
chiar spectacolul cu mono
logul acestuia, monolog 
îmbibat de scepticism, ba
zat pe concepție amo
rală asupra vieții — care 
se constituie astfel si
tuat ca mesaj al spec
tacolului, în locul me-

„C. I. Nottara" 
și valorificării u-

care, 
nici- 

noi 
două

sajuiui optimist, justițiar 
al Iui Shakespeare însuși. 
Nu e prima oară cind fi
nalul unei opere shakespea- 
reene este modificat in
tr-un spectacol, la noi, sub 
influenta vizibilă a cărții 
lui Jan Kott „Shakespeare, 
contemporanul nostru", car
te de exegeză cu merite

me operate în text, specta
colul are scene lungite ex
cesiv, tonul său general fi
ind mai mult expozitiv de- 
cît dramatic, reflexiv, lip- 
sindu-i parcă o axă de 
susținere, un element coa
gulant.

Dominantă, firește, este 
figura lui Falstaff. în in-

CARNET TEATRAL
»

nHenric al IV-lea“
de Shakespeare

și „Ulciorul sfărîmal
de Kleist

la Teatrul „C. I. Nottara 7
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incontestabile; dar discuta
bilă în interpretarea unor 
sensuri filozofice ale ope
relor marelui Will. Ar fi 
însă timpul ca regizorii 
noștri să-și dovedească 
maturitatea căutînd să a- 
plice concepția noastră fi
lozofică intr-o analiză mai 
personală, mai originală, 
nedeformantă, a capodope
relor shakespeareene.

Spectacolul Teatrului „C. 
I. Nottara" se desfășoară in 
decoruri (Ion Popescu-U- 
driște) reprezentînd o con
strucție masivă din lemn 
afumat, care închide scena 
pe toate laturile, suge
rând limpede 
societății 
In ciuda

laturile, 
stratificarea 

engleze feudale, 
tăieturilor enor-

Iui 
făcut 
rol. în care a 

vitalitatea sa luxu
riantă. simpla sa prezență 
fiind suficientă pentru a 
umple scena. Actorul își a- 
sumă personajul fără a se 
„transpune în rol", ci „fi
ind pur și simplu. Ceilalți 
actori, cu merite mai mari 
sau mai mici, au contribuit 
la realizarea unui specta
col care, fără a fi o mare 
reușită, adaugă un capitol, 
modest dar util, la expe
riența românească în valo
rificarea scenică a operei 
shakespeareene.

Cea de-a doua premieră 
clasică a Teatrului „C. I.

terpretarea 
Constantin, 
pentru acest 
adus

Nottara", „Ulciorul sfărâ
mat", readuce în atenția pu
blicului una din comediile 
de valoare ale dramaturgiei 
germane, relevată de Goethe 
insuși pe la 1807. Comedie 
realistă, de caracter și tot
odată de moravuri, „Ulcio
rul sfărâmat" are darul de 
a aduce în scenă o lume, 
o societate — societatea de 
tip feudal, cu constrânge
rile ei, cu privilegiile ei, 
care reduceau oamenii 
simpli din popor la rolul 
de victime ale deținători- 

,lor puterii — printr-o ac
țiune extrem de simplă, un 
proces declanșat de o in- 
timplare aparent insigni
fiantă, derizorie, spargerea 
unui ulcior. Dar cit de 
semnificativ este condus a- 
cest proces, care pune față 
în față . . '
justiției cu 
la țară; 
este 
care 
despuierea unui întreg u- 
nivers de abjecție, imorali
tate, corupție, după cele 
mai severe rigori ale piesei 
polițiste.

în montarea scenică a 
piesei, regia (Dan Micu) 
a căutat să creeze un spec
tacol popular, viu oolorat-, 

__ J vitalitate, cu o 
limpede direcție satirică. 
DaCă realizarea costumelor 
corespunde intru totul unui 
tablou flamand popular și 
vesel, pigmentat de o notă 
umoristică, decorul sofisti
cat, complicat, a determi
nat întreaga desfășurare a 
spectacolului într-un mod 
care, în loc să ajute textul, 
ii pulverizează, pur și sim
plu, printr-un exces de 
mișcare, cu și fără logică.

Spectacolul se deschide 
și se închide cu un cîntec 
liric, de un idilism ironic, 
creație a regizorului în
suși.

Pe reprezentanții 
oamenii de 

cît de abil 
construită acțiunea 
duce treptat la

George (je mare 
parcă

Margareta BĂRBUȚĂ

La Slatina a avut loc o dezbatere 
științifică pe tema navetismului și a 
implicațiilor economioo-sociale ale 
acestui fenomen.

Dezbaterea a fost organizată de 
Comitetul județean Olt al P.C.R., 
Academia de științe social-politice și 
Universitatea București. Au luat par
te profesori universitari, cercetători, 
sociologi, activiști de partid și de 
stat, conducători de unități econo
mice, cadre didactice, specialști din 
producție, medici etc. Discuțiile 
s-au desfășurat in jurul refera
telor prezentate și anume: „Ca
racteristici, dimensiuni și ten
dințe ale navetismului în județul 
Olt" (Constantin Gheorghe, secretar 
al comitetului ju
dețean de partid), ---------------------
„Coordonate 
navetismului 
etapa actuală 
țara 
(conf. 
Virgil 
nescu 
sitatea 
și „Direcții 
tendințe în 
cesul de utilizare 
a forței de muncă 
navetiste" (Pom- 
piliu Grigorescu
— Centrul demografic O.N.U. — 
România).

Această manifestare s-a organizat 
la Slatina — ne spune tovarășul 
Ștefan Costea, secretar științific al 
secției de sociologie a Academiei de 
științe sociale și politice a Republi
cii Socialiste România — din consi
derente bine întemeiate : în primul 
rând, 
forța 
țului 
rînd, .
aici, la Slatina, au fost începute pri
mele cercetări sociologice în acest 
domeniu, și, în sflrșit, pentru că în 
acest județ s-au găsit soluții intere
sante în problema navetismului.

Intr-adevăr, se sublinia în rapor
tul prezentat de tovarășul Constantin 
Gheorghe, secretar al comitetului 
județean de partid, județul Olt pre
zintă cîteva caracteristici în ce 
privește navetismul. Aceasta dato
rită ritmului rapid de industria
lizare. In cincinalul trecut, de 
pildă, ritmul de creștere a industriei 
județului a fost de 29 la sută, mai 
mult decit dublul celui realizat pe 
țară, iar valoarea producției globale 
a crescut de la 3,4 miliarde lei la 
peste 13 miliarde lei în 1975. Ar mai 
fi de amintit că,............... ..
mărul angajaților 
trie a crescut de 
dustrial izarea are . .
firească atragerea unui însemnat

ale 
în 
în 

noastră" 
univ. dr. 
Constanti- 

— Univer- 
București) 

și 
pro-

muncito-număr de țărani în rândul
rilor industriali. Aceasta nu s-a rea
lizat însă prin depopularea satelor. 
Fenomenul fiind anticipat, prevăzut, 
el se desfășoară în mod planificat 
și sub un control riguros, după cum 
și navetismul — care-i succede în 
mod firesc — este urmărit îndea
proape de către comitetul județean 
de partid.

In studiul întocmit de comitetul 
județean de partid privind problema 
navetismului s-a avut în vedere ra
portul ce trebuie să existe între na- 
vetism și buna desfășurare a proce
sului de producție. Organele locale 
de partid și de stat s-au preocupat 
de crearea condițiilor materiale pen-

elocventă : lungimea totală a drumu
rilor asfaltate depășește 220 km. 
Dezvoltarea județului în actualul 
cincinal va determina și apariția 
unor noi bazine de recrutare a for
ței de muncă, absolut necesare bunei 
funcționări a noilor obiective econo
mice. Alături de utilizarea cît mai 
deplină a potențialului uman din 
zonă, se vor micșora și distanțele ce 
separă pe navetiști de locul de mun
că. Realizarea, începînd cu acest 
cincinal, a construcției unor noi căi 
ferate (Mihăiești — Movileni — Pot
coava, Scornicești — Verguleasa și 
Mihăiești — Vîlcele — Slatina) va 
reduce în continuare timpul dă na
vetă pentru această categorie de

iFAPTUL 
‘DIVERS] 
■ Felicitări |
I pentru...
I felicitare |
' Bitty Berger din Bistrița are

I
o soră, care locuiește în Repu- I 
blica Democrată Germană'. Sora I 
din R.D.G. i-a trimis lui B.B. o I 
felicitare ilustrată. Din grabă | 
probabil, expeditoarea a uitat să

I
 treacă localitatea de destinație, | 

adică orașul Bistrița, și, evident, 
județul, respectiv codul, așa în- 
cît adresa destinatarei conținea | 
doar cartierul, blocul și numărul 
de apartament. Intrată pe teri- ■ 
tor iul românesc, scrisoarea a pe- ! 
regrinat prin mai multe orașe, [ 
poștașii căutînd să identifice I 
posesorul, ocazie cu care au fost * 
obligați să consemneze cu creio- .

I
nul formula „Poate Cluj-Napo- I 
ca", „Poate Dej", „Poate Bistri- | 
ța“... Ultimul „poate" s-a trans- | 
format în certitudine, astfel in
cit, datorită solicitudinii, con- >

I
știinciozității și responsabilității I 
lucrătorilor serviciilor noastre I 
poștale, simpla dar simbolica I 
ilustrată a ajuns în mai puțin de ’ 
10 zile in mîna destinatarei.

— Felicitări poștei — a zis ea, I 
primind felicitarea.

. Pentru
I 1OO lei I

I
Intr-una din zile, tn casa Iri- I 
nei Nica, de 78 de ani, din co- I 
muna Berevoiești (Argeș) a pă- I 
truns un individ. „M-a trimis gi- • 
nerele matale să-ți construiesc

I
vreo două scări la casă“ — a zis I 
necunoscutul. „Construiește-le I 
maică" — a răspuns femeia. Dar I 
in loc să se apuce de treabă, • 
omul „trimis" s-a apucat să-i

I
lege miinile bătrînei, să-i astupe | 
gura cu cirpe... apoi i-a zis :

— Aurul șt banii !
Prin semne, bătrina li explică

I
că aur nu are. In schimb are, in I 
casă. 100 de lei. Necunoscutul ia j 
banii, apoi, cu un cuțit taie | 
furtunul de la butelia de aragaz • 
și pleacă. Alertat, pe urmele lut , 

! pornește șeful de post. In scurt I 
timp, infractorul Mircea Stanciu, | 
de fel din Tîrgoviște este prins | 
și făcut inofensiv. Femeia a fost

. salvată. Infractorul va fi judecat. 1

I Urmărire
I ca-n filme
| Lui Vasile Bivol din Bosancî • 

— Suceava i-a venit năstrușnica .

I
idee să facă o plimbare cu I 
„Dacia 1300", deși nu avea per- ! 
mis. Zis și făcut! A împrumutat | 
mașina lui H.C. și demarează,

I
 băiete ! Spre norocul aventu- t 

rierului, o mașină a circulației I 
i-a luat repede urma. Dar pas I 
de-1 prinde pe Bivol. Ca să-i ■ 
„Înfunde" și mai tare pe urmă-

I
ritori, V.B. a făcut-o pe cascado- I 
rul : a abandonat, în forță, șo- I 
șeaua, a înfundat „Dacia" în a- I 
rătură și a dispărut în noapte.

!
Dar n-a ajuns prea departe. La ■ 
capătul drumului îl aștepta o I 
amendă penală de 4 500 lei. „Am I 
scăpat totuși ieftin", a zis el I 
căutîndu-se prin buzunare.

| Atenție, I

NAVETISMUL Șl NAVETIȘTII
In județul Olt, o analiză privind condițiile de muncă, deplasare, 

activitate politico-educativă

la constatarea că o bună parte din 
persoanele ce efectuează zilnic nave
ta sint membri de partid sau ai or
ganizațiilor U.T.C., s-a asigurat par
ticiparea lor la diverse acțiuni cu ca
racter politic, ideologic, cultural, 
sportiv, organizatoric în întreprinde
rile unde lucrează — navetiștii do- 
vedindu-se interesați în asemenea 
manifestări.

A existat și încă există tendința ca 
în analiza relației domiciliu-loc de 
muncă (au fost de părere prof. dr. 
docent Constantin Belea de la Uni
versitatea din Craiova, Ion Băcănaru 
de la Institutul de geografie Bucu
rești, Florin Ciotea de la Centrul de 
studii sociale Tg. Mureș și alții) 

să se opereze 
doar dintr-un sin
gur punct de ve
dere : al necesi
tății ca navetis
tul . să ajungă la 
timp și să răs
pundă cu promp
titudine la solici
tările impuse de 
realizarea sarci
nilor de serviciu. 
Aceasta este, în- 
tr-adevăr, o ce
rință primordială, 
dar nu poate și 

neglijat nici celălalt

I pietoni!
j Autobuzul 31-BN-834, condus I 

de V. Olar, circula încărcat cu

I
 călători. Ajungind intr-o curbă

(comuna Sintireag — Bistrița- | 
Nisăud), șoferul a observat, in | 
ultima clipă, că pe partea caro-

I
sabilă era culcat un bărbat. In- ] 
cercind să evite accidentul, in ! 
condițiile drumului acoperit cu | 
un strat de gheață, șoferul a vi- I 
rat, reușind să treacă cu roțile

I
pe lingă omul culcat în mijlocul I 
drumului. Persoana in cauză, | 
anume Filip Vasile, in virstă de | 
70 de ani (!), se afla intr-o stare 
avansată de ebrietate. Un caz ■

| asemănător s-a petrecut și cu

I
Udrescu Petre, tot in virstă de I 
70 de ani, în localitatea Corcova- ! 
Mehedinți, cu Rus Nicolae, din

II
Tăuții de Sus (Maramureș). De I 
unde se vede că nu numai pen- | 
tru șoferi e periculos să-și ia | 
alcoolul ca tovarăș de drum...

I

pentru că 60—70 la sută din 
de muncă industrială a jude- 
este navetistă ; în al doilea 
pentru că în urmă cu 10 ani,

față de 1965, nu- 
cuprinși în indus- 
peste trei ori. în
drept consecință

tru scurtarea . timpului de navetă, 
determinînd prin aceasta participarea 
angajaților la procesul de producție 
cu depline posibilități intelectuale și 
fizice, cît și mărirea timpului extra- 
profesional de care să poată bene
ficia. Repartizarea judicioasă, sub 
aspectul delimitării geografice, a 
principalelor platforme industriale pe 
teritoriul județului, de exemplu, a 
condus la folosirea rațională a po
tențialului uman existent. Numai 
orașul Balș, bunăoară, își asigură 
forța de muncă necesară în princi
pal din 14 comune apropiate, situa
ție ce influențează pozitiv atit timpul, 
cît și condițiile de muncă,, pe de o 
parte, și de transport, pe de altă 
parte. La nivelul județului, numai 
cu mijloacele întreprinderii de trans
porturi auto, fac naveta în momentul 
de față aproximativ 22 000 de per
soane. Deplasarea zilnică a navetiș
tilor de la domiciliu la locul de 
muncă și înapoi se realizează pe 45 
de trasee auto a căror lungime me
die este de 30 km, servite de peste 
400 autobuze cu o capacitate totală 
de 15 000 călători, ceea ce reprezintă 
dublul față de 1970. O bună parte a 
populației navetiste se deplasează cu 
alte mijloace, calea ferată deținînd 
ponderea cea mai însemnată (5 300 
de abonamente zilnic). Organele ju
dețene de partid și de stat s-au preo
cupat cu deosebire de îmbunătățirea 
condițiilor de transport. O cifră este

populație, va contribui Ia sporirea 
gradului de confort al transportului.

In același timp, biroul comitetului 
județean de partid a inițiat un șir 
de măsuri organizatorico-economice 
pentru limitarea navetismului, mă
suri care se înscriu în cadrul mai 
larg al creării condițiilor pentru ur
banizarea unor centre rurale. Este 
vorba, în primul rînd, de înființarea 
de noi locuri de muncă în mediul 
rural prin construirea de spații in
dustriale asemănătoare celor din ma
rile întreprinderi, care să funcționeze 
ca microsecții ale acestora. Se pre
conizează ca în perioada 1976—1980, 
prin acest gen de activități, să se în
ființeze peste 20 000 noi locuri de 
muncă in mediul rural.

Studiile întreprinse — au arătat 
in intervențiile lor Alexandru Orza- 
ță, directorul întreprinderii de alu
miniu Slatina, conf. dr. Constantin ' 
Roșea, de la Universitatea Craiova, 
Mihai Bojincă, directorul comercial 
al întreprinderii de vagoane Caracal, 
și alții — au luat în considerare și 
consecințele navetismului în sfera 
culturală, familială, educativă etc. 
Prin intermediul navetei asistăm la 
o nouă raportare a individului față 
de sistemul de norme și valori din 
comunitatea urbană, navetismul con
stituind un mijloc de difuzare a a- 
cestora în mediul rural. Numeroase 
sînt acțiunile ce au fost întreprinse 
în această direcție. Pomindu-se de

nu trebuie să fie
aspect, al cunoașterii preocupărilor de 
ordin multiplu, a acțiunilor pe care 
le întreprind și desfășoară navetistul 
și familia acestuia. In fapt, în județul 
Oit, comitetul județean de partid a 
inițiat și conduce în continuare un 
amplu dialog între conducerile uni
tăților industriale și familiile nave
tiștilor, dialoguri amplificate și de 
desfășurarea unor manifestări spor
tive, culturale ce au loc cu aseme
nea prilejuri. Locuitorii satelor iau 
astfel cunoștină în mod nemijlocit de 
realizarea unor importante sarcini e- 
conomice. Asemenea manifestări și 
dezbateri au avut loc în comunele 
Vilcele, Izvoare, Bobicești. Morun- 
glav, Iancu Jianu etc., localități ru
rale de unde provin multi navetiști.

Dezbaterea științifică de Ia Slatina 
a relevat și unele aspecte negative. 
Cu toate că circulația mijloacelor de 
transport s-a îmbunătățit, disciplina 
muncitorilor navetiști lasă încă de 
dorit. Sînt uneori perioade cînd nu
mărul absenților crește, nu neapărat 
din cauza mijloacelor de deplasare. 
De asemenea, se mai înregistrează 
unele întirzieri de la locurile de 
muncă. Pentru remedierea acestor 
neajunsuri au fost stabilite măsuri 
de ordin disciplinar și organizatoric.

Emillan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii'

I Tatăl I
l rătăcitor

I
Fire nestatornică, Gheorghe | 
Vatamanu, de fel din comuna

I
Vorniceni (Botoșani), și-a uitat I 
obligațiile de tată pe care le are I 
față de fiul său, Nelu Vatamanu, 
rămas Ia virstă de nici doi ani I 
în comuna Todireștl (Vaslui).

. Zilele acestea ne-a vizitat la I 
■ subredacția din Vaslui fosta so

ție a lui Gh. V., Margareta |
I Timofte, și ne-a rugat s-o ajutăm 

în căutarea soțului. Să-i amintim ■ 
că prin sentința civilă nr. 52 din I

I
’ 12.1.1976 a judecătoriei locale a I

fost obligat la plata unei pensii I 
de întreținere pentru fiul său.

I
Că a trecut mai bine de un an I 
de zile și tatăl rătăcitor nu și-a I 
onorat obligațiile stabilite de I 
lege. Și, mai ales, că nu e ome
nesc ce face... ■

I
 Rubrică realizată de

Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 

—J„Scînteii"
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Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone va face o vizită oficială

de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășului Manea Mă- 

nescu, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Piotr Jaroszewicz, președintele

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, va efectua, în ur
mătoarele zile, o vizită oficială de 
prietenie în România.

Restabilirea relațiilor diplomatice 
între România și Spania

Guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Spaniei, dorind 
să contribuie la dezvoltarea unei co
laborări fructuoase intre cele două 
țări și popoare, la întărirea păcii și

La Ministerul Afacerilor Externe 
au avut loc consultări între Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Antonio Elias 
Martinena, director general de re
lații politice în Ministerul Afacerilor 
Externe al Spaniei, cu privire la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale ro- 
mâno-spaniole, precum și asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun.

securității în Europa și în lume, au 
hotărît să restabilească relațiile di
plomatice între România și Spania, 
la rang de ambasadă. începînd cu 
data de 21 ianuarie 1977.

★

Cu acest prilej, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe directorul general în M.A.E. 
spaniol. A participat Josâ Carlos 
Gonzales Campo Dal-Re, ministru 
plenipotențiar, șeful Reprezentanței 
consulare și comerciale a Spaniei la 
București.

Examene pentru obținerea gradelor didactice
în urma schimbărilor intervenite în 

structura, anului școlar, Ministerul 
Educației și învățămîntului aduce la 
cunoștință că examenele pentru ob
ținerea gradelor didactice de către 
educatoare (din grădinițele de la 
orașe), învățători, profesori, precum 
și maiștri-instructori din învățămîn-

tul gimnazial, liceal și tehnic-profe- 
sional vor avea loc la următoarele 
date : definitivarea in învățămînt, 
între 26 august și 2 septembrie ; 
gradul II, în perioada 3—8 septem
brie, gradul I, in perioada 17—21 
iulie.

(Agerpres)

0 delegație economică guvernamentală 
chineză a sosit in Capitală

O delegație economică guverna
mentală chineză, condusă de Li Cian, 
ministrul comerțului exterior al R.P. 
Chineze, a sosit, vineri la amiază, la 
București, in vederea semnării Pro
tocolului privind schimburile comer
ciale și plățile pe anul 1977 intre cele 
două țări.

Pe aeroportul Otopeni, membrii de
legației au fost salutați de Ion Pă-

țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
Alexandru Mârgăritescu, prim-ad- 
junct al ministrului, de alte persoa
ne oficiale române.

Au fost de fată Li Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei

De la Direcția generală 
a drumurilor

Direcția generală a drumurilor din 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor informează că, pe te
ritoriul țării, circulația este deschisă 
aproape pe toate drumurile naționale. 
Pe unele sectoare ale șoselelor din 
vestul Munteniei, Oltenia și Ba
nat, pe partea carosabilă a rămas un 
strat întărit de zăpadă de 1—2 cm. 
Traficul rutier este suspendat, pină 
în luna mai, pe drumul național 
Tnansfăgărășan, în zona tunelului, și 
pe șoseaua montană Rinca — Obîrșia 
Lotrului.

La podul peste Olt, situat la ieși
rea din orașul Slatina spre Balș, este 
permis accesul vehiculelor cu o greu
tate totală de pină la 17 tone. Orga
nele de resort recomandă, pentru a- 
ceastă perioadă, verificarea atentă a 
stării tehnice a autovehiculelor îna
inte de plecarea în cursă, precum și 
respectarea strictă a regulilor de cir
culație.

(Agerpres)

A apărut: 

„REVISTA ECONOMICĂ" 
nr. 3 din 21 ianuarie 

1977
Revista se deschide cu rubri

ca ECONOMIE NAȚIONALA, 
care cuprinde articolele : „O-
biective prioritare în investiții. 
Punerea in funcțiune înainte de 
termen și micșorarea costurilor" 
și „Tipizarea produselor — o 
acțiune cu multiple implicații 
economice".

LECȚIA în ajutorul candi- 
daților la examenul de admi
tere in învățămîntul economic 
superior se intitulează „Produc
ția de mărfuri in socialism".

Revista cuprinde, de aseme
nea. obișnuitele sale rubrici : 
Conducere—organizare. Teorii— 
idei, Economie mondială.

S e siune
„Problemele păcii și ale războiului 

in condițiile revoluției științifice și 
tehnice. Necesitatea istorică a dez
armării" — a fost tema sesiunii ști
ințifice organizate, vineri, in Capita
lă, de Academia Republicii Socialis
te România. Academia de științe so
ciale și politice și Ministerul Apără
rii Naționale.

Au participat oameni de știință, 
cadre didactice, generali și ofițeri, 
activiști din aparatul de partid și de 
stat.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de acad. prof. dr. Theodor Burghele, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, au fost prezen
tate comunicările : „Corelația dintre 
politica de pace și cooperare interna
țională a statului român și princi
piile apărării Republicii Socialiste 
România" (general-colonel Ion Co- 
man) ; „Influența negativă a condi
țiilor de război asupra dezvoltării 
omului" (acad. Ștefan Milcu) ; „O- 
rientări în dezvoltarea invâțămîntu- 
lui în condițiile revoluției științifice 
și tehnice și influența sa asupra apă
rării patriei" (prof. dr. ing. Suzana 
Gâdea) ; „Poziția partidului și sta-, 
tului nostru în problemele păcii și 
războiului" (prof. George Macoves
cu) ; „Cursa înarmărilor nucleare și 
implicațiile ei politice și sociale" (ge- 
neral-locotenent Ion Șuța) ; ..Ștjința 
și tehnologia chimică in dezvoltarea 
societății" (ing. Mihail Florescu) ; 
„Escaladarea periculoasă a căutărilor 
militare — aspecte ale războiului e- 
cologic" (general-maior Dumitru Du
mitru) ; „Probleme actuale ale e- 
cologiei" (dr. Viorel Soran) ; „Core
lația dintre știință, politică și război 
în condițiile revoluției științifice și

științifică
tehnice" (prof. dr. docent ing. Val
ter Roman) ; „Electronica în socie
tatea contemporană" (prof. dr. ing. 
Mihai Drăgănescu) ; „Noi argumen
te tehnologice și științifice în favoa
rea dezarmării generale și în primul 
rind a dezarmării nucleare" (dr. Ser
giu Verona) ; „Rezolvarea prospec
tivă a conflictelor : o nouă paradig
mă în științele păcii" (conf. dr. Mi
hai Botez) ; „Gîndirea economică 
contemporană in fata problemelor 
păcii și războiului" (prof. dr. Costin 
Murgescu) ; „Imperativul dezarmării 
în lumea contemporană" (dr. Marin 
Alexie) ; „Preteoria marxistă a sis
temului mondial" (prof. dr. Silviu 
Brucan) ; „Considerații asupra prin
cipiilor generale ale strategiei apără
rii naționale a României socialiste" 
(colonel dr. Traian Grozea).

Comunicările și discuțiile au scos 
în evidență imperativul folosirii cu
ceririlor revoluției științifice si teh
nice în avantajul tuturor popoarelor, 
necesitatea făuririi unor noi relații 
în Europa și în lume întemeiate pe 
egalitate, încredere și respect reci
proc. în perspectiva edificării unei 
noi ordini economice și politice inter
naționale. In acest context, au fost 
subliniate. în mod deosebit, acțiuni
le și inițiativele României socialiste, 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român. Ia ela
borarea concepției științifice a țării 
noastre în problemele fundamentale 
ale epocii contemporane.

Cuvîntul de închidere a sesiunii a 
fost rostit de prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale si politice.

Plecarea ministrului co
merțului din Spania. Ministrul 
spaniol a! comerțului, Jose Llado 
Fernandez-Urrutia, care a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit, vi
neri, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte per
soane oficiale.

A fost de față Jose Carlos Gonza
les Campo Dal-Re. ministru plenipo
tențiar, șeful Reprezentantei consu
lare și comerciale a Spaniei la Bucu
rești.

Sosire A soslt ’n Capitală Re
ginald Louis Seconde, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
a.l Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord in Republica So
cialistă România.

Expoziție. La Muzeul de artă
din Cluj-Napoca s-a deschis, sub 
egida Institutului Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea. Aso
ciației de prietenie româno-filipi- 
neză și Comitetului municipal Cluj- 
Napoca de cultură și educație socia
listă, expoziția de fotografii „Filipi- 
nele azi — o națiune renăscută". 
Exponatele redau aspecte ale vieții 
politice, economice, cultural-artistice 
filipineze. La vernisaj a asistat Feli
cia Ramos Shahani. ambasadorul 
Republicii Filipine la București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 ianuarie. în țară : După o în
călzire de scurtă durată, vremea se va 
răci ușor mai ales în nordul țării. Ce
rul va fi variabil cu ninsori mai accen
tuate în Moldova, Transilvania, Mara
mureș și nordul Crișanei, unde vor 
cădea precipitații slabe mai ales sub 
formă de ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, mai coborîte în estul 
Transilvaniei și .nordul Moldovei, iar 
cele maxime între minus 4 și plus 6 
grade. Ceață mai ales dimineața și sea
ra. In București : Vreme relativ fru
moasă cu cerul variabil. Vînt slab pînă 
la moderat, temperatura în scădere 
ușoară în a doua părte a intervalului. 
Ceață mai ales dimineața și seara.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Campionate naționale

Optimile de finală ale „Cupei României"

EDUCA TIE pentru PROGRES
{Urmare din pag. 1) 
di trebuie să devină o 
necesitate permanen
tă. Tehnicianul serios, 
care vrea să realizeze 
:eva nou, care vrea 
să facă mai bine, mai 
productiv și mai ieftin, 
nu poate să nu fi în
cercat o astfel de 
nevoie.

în definitiv. așa 
cum un poet, un ro
mancier, un pictor, un 
muzician își „trăiește" 
opera, personajele și 
faptele acestora, peisa
jele etc., tot astfel și 
un tehnician, mai în 
vîrstă sau mai tînăr, 
își „trăiește" lucrarea, 
o gindește și o vede 
înainte de a o fi con
struit, simte cum se 
va dezvolta în viitor. 
Marii oameni de ști
ință au fost deseori și 
tehnicieni iscusiți : 
Galilei, Lomonosov și 
Watt, Gogu Constanti- 
nescu, Vuia și Coan- 
dă, și mulți alții, 

u construit nu numai 
.corii, dar și instru
mente. aparate și ma
șini. Ei au luptat nu 
numai pentru marile 
idei ale științei, dar și 
pentru dezvoltarea 
tehnicii, cu mintea și 
cu mina, după cum era 
nevoie. Fiindcă nimic 
nu poate da o mai 
mare satisfacție decît 
faptul că munca pe 
care o faci este utilă 
familiei, țării, întregii 
umanități, ție însuți, 
încă Descartes, în pri
ma jumătate a secolu
lui al XVII-lea. spu
nea că : „fiecare om 
trebuie, după forțele 
sale, să se îngrijească 
de binele celuilalt, 
fiindcă omul care nu 
este util altuia nu are 
nici o valoare". Pe 
bună dreptate s-a spus 
că este absurd să-ți 
închipui că, dacă un

.lucru de seamă jgștg 
util și pracțic, el ar 
deveni mai 'puțin ști
ințific.

De unde necesitatea 
evidentă ca gîndirea 
în spirit tehnic să îm
bogățească orizontul 
ideilor, nu să-1 sără
cească sau să-i scadă 
nivelul științific. în
deosebi tinerilor, cău
tarea științifică tre
buie să le insufle pa
siune pentru valorifi
carea posibilităților u- 
mane, dragoste pentru 
știință și profesiunea 
proprie, viziunea unui 
viitor luminos pentru 
omenire. Ea trebuie să 
inspire curaj în mun
că, respect pentru teo
rie și concretul practic, 
perseverentă în rezol
varea problemelor care 
se pun. Cită profunzi
me de gîndire i-a tre
buit lui J. C. Maxwell 
ca, în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, 
să „vadă" în mintea 
sa undele electromag
netice, la o epocă in 
care lumea era obiș
nuită ca transmisia 
electrică să se facă nu
mai prin firul văzut 
cu ochii ! Sau altor 
savanți ca să gîndeas- 
că structura atomului, 
teoria relativității !...

Gindirea este ceva 
minunat, iar trecerea 
ei, în unele cazuri, 
printr-un filtru tehnic 
nu face decît s-o a- 
propie de „uneltele" 
de care viața are ne
voie pentru ca să pro
greseze. De aceea sti
mularea gindirii teh
nice trebuie să rezulte 
din muncă, din siste
mul educativ și cultu
ral. din sugerarea unor 
obiective interesante 
— mai ales în primele 
faze de formare a per
sonalității. Mai tîrziu, 
trebuie să devină o 
obișnuință de care o- 
mul nu se mai poate

lipsi,, Eă trebuie să se 
integreze armonios cu 
învățătura și cultura, 
cu spiritul patriotic, cu 
mîndria de a participa 
la construirea socialis
mului și comunismu
lui; trebuie să fie cul
tivat la tineret acel 
„spirit tehnic" de care 
are nevoie construcția 
unei lumi noi. Tot
odată, se impune a fi 
combătut spiritul „teh
nicist" îngust. sche
matic, fără orizont, ca 
și risipirea eforturilor 
pentru atingerea unor 
obiective neprecizate.

în același timp, cul
tivarea gindirii tehni
ce în rîndurile tinere
tului trebuie să ducă 
la inițiativă, la acțiuni 
explorative, la încre
derea în forțele pro
prii și ale colectivului, 
la dezvoltarea simțu
lui de răspundere, la 
lupta împotriva igno
rantei, lenei, risipei, 
spiritului înapoiat. Si 
la posibilitatea de a te 
verifica dacă realiză
rile sint pe măsura 
eforturilor.

Tehnica este știință 
finalizată ; fără știin
ță și tehnică, civiliza
ția nu ar fi ajuns prea 
departe. Prin gindire 
în spirit tehnic, tinăra 
generație construiește 
mai bine prezentul și 
pregătește cu fantezie 
și îndrăzneală viitorul. 
De aceea, educarea ti
nerei generații trebuie 
făcută intr-un spirit în 
care să înțeleagă că 
„mai binele" nu se 
mai poate separa de 
munca aprigă și de 
competentă. Pe acest 
drum, sub conducerea 
partidului. tineretul 
patriei noastre poate 
participa cu succes la 
rezolvarea marilor pro
bleme ale socialismu
lui, ale țării, ale uma
nității.

Ieri, Ia sediul federației de fotbal 
s-a efectuat tragerea la sorți pentru 
meciurile din optimile de finală ale 
„Cupei României". Tragerea la sorți 
a avut un caracter „nedirijat" ; bi
lețelele cu numele celor nouă echipe 
din divizia A. două din B și cinci 
din C au fost extrase din urnă de 
portarul Sportului studențesc, Necu- 
la Răducanu. și de arbitrul Constan
tin Petrea.

Sorții au decis ca în etapa optimi
lor de finală, de la 27 februarie a.c„ 
să se joace numai două partide intre 
formațiile de divizia A : Universi
tatea Craiova — Jiul și U.T.A. — 
F.C. Bihor (meciurile din optimi ȘS. 
vor juca .-pe terenuri neutrot-.ral.epft 
de comun acord, în termen de zece 
zile de la efectuarea tragerii la sorți).

Ciștigătoarea „Cupei României" în 
ediția trecută — echipa Steaua va 
juca împotriva Minerului Motru, din 
seria a Vil-a a diviziei C ; finalis
ta ediției precedente, echipa C.S.U.

Galați, din divizia B, se va întrece 
cu divizionara A. S.C. Bacău.

Rapid București și F.C.M. Reșița 
vor juca împotriva a două echipe din 
divizia C, care conduc în clasamen
tele seriilor respective — I.C.I.M. 
Brașov (seria a XH-a) și C.S. Boto
șani (seria I), aceasta din urmă re- 
marcîndu-se prin eliminarea din 
cupă a echipei F.C. Petrolul.

tn celelalte meciuri : F.C. Argeș — 
Metalul București și Progresul Co
rabia — Automecanica București (am
bele echipe joacă in divizia C).

Meciurile de la 27 februarie, care 
vor deschide noul sggprj oficial de 
fotbal, vor trebui să desemneze e- 
chipele calificate pentru sferturile de 
finală ; de aceea, dacă decizia nu se 
va obține in timp regulamentar nor
mal, vor urma două reprize de pre
lungiri a cîte 15 minute ; în cazurile 
in care egalitatea va persista și după 
prelungiri, atunci se vor executa se
rii de lovituri de la 11 metri.

HANDBAL
Ieri, la Brașov, în cadrul campio

natului național feminin de handbal, 
Rapid București a reușit să învingă 
cu scorul de 17—13 formația Uni
versitatea Timișoara. Alte rezultate : 
Confecția — Mureșul Tg. Mureș 
17—16 ; Universitatea București — 
Constructorul Timișoara 27—22 ; 
I.E.F.S. — Universitatea Cluj-Napo
ca 26—19 ; Progresul București — U- 
niversitatea Iași 20—17.

HOCHEI
în cadrul turului V al campionatu

lui național de hochei pe gheață, vi
neri, pe patinoarul artificial din par
cul sportiv „23 August" s-au disputat 
două partide; In primul meci. S. C. 
Miercurea Ciuc a învins cu scorul de 
3—1 (1—1, 1—0, 1—0) echipa Dunărea 
Galați. In jocul derbi dintre echipele 
bucureștene Steaua și Dinamo, vic
toria a revenit dinamoviștilor cu sco
rul de 5—4 (1—4. 3—0, 1—0).

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada R.S.F. Iugoslavia

In legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral ăl R.S.F. Iugoslavia, membru 
al Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și a soției sale, la Ambasada R.S.F. 
Iugoslavia din București a avut Ioc. 
vineri diftiineața. prezentarea de 
condoleanțe din partea conducerii de 
partid și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Au prezentat condoleanțe tovarășii 
Manea Mănescu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Ion Ioniță, Gheor- 
ghe Rădulescu, Iosif Uglar, precum 
și tovarășii Vasile Sandru și Dumi
tru Turcuș, adjuncți de șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., Constantin

*
Vineri dimineața, Ia Consulatul ge

neral al R.S.F. Iugoslavia la Timi
șoara, în numele oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități — din jude
țul Timiș, tovarășul Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, a ex
primat condoleanțe consulului ge
neral Liubisav Durlavic.

Au mai prezentat condoleanțe re
prezentanți ai organizațiilor de masă

Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și guvernului, tova
rășul Manea Mănescu a exprimat 
ambasadorului R.S.F. Iugoslavia, Pe- 
tar. Dodik, cele mai sincere senti
mente de compasiune pentru greaua 
pierdere suferită de C.C. al U.C.I., 
Prezidiul R.S.F. Iugoslavia și Consi
liul Executiv Federal, de popoarele 
iugoslave prin încetarea din viață » 
tovarășului Gemal Biedici, revolu
ționar de seamă și militant neobosit 
al partidului.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului îndo
liat al tovarășului Gemal Biedici.

Cei prezenți au semnat, apoi, in 
cartea de condoleanțe.

★

și obștești, ai Consiliului județean 
Timiș al oamenilor muncii de na
ționalitate sirbă, delegați din între
prinderi și instituții, oameni de ști
ință și cultură din municipiul Timi
șoara. precum și delegați din partea 
organelor de partid și de stat din 
județele Arad, Caraș-Severin și Me
hedinți.

S-a păstrat un moment de recule
gere si s-a semnat in cartea de 
condoleanțe.

(Agerpres)

Actualitate și perspectivă 

in dezvoltarea Vietnamului socialist
Printre inițiativele 

inspirate de Congresul 
al IV-lea al Partidului 
Comunist din Vietnam 
se înscrie și organiza
rea unei mari expozi
ții de mărfuri destina
te exportului, deschi
să la Hanoi, intr-un 
pavilion nou. modern, 
pe două niveluri, inau
gurat în cinstea con
gresului.

Este prima expoziție 
care prezintă economia 
Nordului si Sudului 
după reunificare, in
tr-o gamă largă — de 
la materia primă la 
produsul finit, de la ac 
la mașina electronică. 
Și este totodată oglin
da a ceea ce are Viet
namul la indemină și 
a ceea ce va avea in 
viitor, panourile punc- 
tind liniile planului 
cincinal, prezentat la 
congres.

Expoziția debutează 
cu mașini-unelte pro
duse în Nord si Sud,

mai cu seamă la Ha
noi, Haifong și orașul 
Ho Și Min. Moderne, 
la cota înaltă a pieței 
mondiale. Si bine co
tate de parteneri — 
după cum ni s-a spus. 
Strunguri. raboteze,

CORESPONDENTA 
DIN HANOI

tractoare mici, apte 
pentru orezării. ma
chete ale electrificării 
Si construcțiilor ne o- 
feră o imagine globală 
a eforturilor industria
le ale poporului viet
namez.

Specificul locului 
vine cu materia primă 
— de la orez la cau
ciuc și cacao. de la an
tracitul superior la 
pietre prețioase, de la 
ceai la lemne de esen

țe rare. Și o gamă lar
gă de marmură și gra
nit. Aurul și cuprul, 
zincul, fierul și alte 
multe celule din fagu
rele lui Mendeleev sint 
prezente, prin mine
reuri, in expoziție.

Agricultura, si ea cu 
față exotică. alătură 
orezul maniocului, ci
tricelor, fructelor de 
papaia, nucilor de co
cos. ochiului dragonu
lui etc.

Expoziția prezintă a- 
poi arta și artizanatul, 
intr-un caleidoscop in
descriptibil prin fru
musețe și variație. 
Deși produse in serie, 
mărfurile de artizanat, 
prin originalitatea lor, 
creează impresia de 
unicat. Expoziția naș
te imaginea de efigie, 
imagine fidelă a eco
nomiei Vietnamului 
unit, socialist.

Al. ANDRIȚOIU

„Der Spiegel":

„Volvo“ pierde din viteză...

© „CAMERĂ FĂRĂ 
ZGOMOT". La Moscova a 
fost dată în exploatare una din
tre cele mai mari „camere fără 
zgomot" din lume, informează 
agenția T.A.S.S. Ea este desti
nată modelării acusticii sălilor 
de teatru și concerte, studierii 
zgomotelor dăunătoare, verifică
rii caracteristicilor difuzoarelor. 
„Camera" se aseamănă cu un 
uriaș „termos", de înălțimea 
unei clădiri cu cinci etaje, și 
are două rinduri de ziduiri, în 
grosime de 0,5 metri fiecare, se
parate de o „pernă" de aer. care 
asigură o liniște deplină in in
terior. Pardoseala este construită 
dintr-o „țesătură" de cabluri de 
otel, ce nu permite reflectarea 
sunetelor, element deosebit de 
important în efectuarea expe
rimentelor de înaltă acuratețe 
sonoră. în noua construcție se 
pot instala strunguri, machete 
ale unor săli de concert sau 
chiar ale unui întreg cvartal de 
locuințe.

• PARADOXURILE 
SUBDEZVOLTĂRII. Potri- 
Vit statisticilor, teoretic, locuito
rii minusculei republici Nauru 
(insulă în Pacific, cu o suprafa
ță de 22 kmp) ar fi cei mai 
bogați oameni din lume după 
venitul, tot teoretic, pe locuitor. 
De pe urma celor 2,26 milioane 
tone de fosfați extrasi anual 
se obțin 7 miliarde de franci. 
Ținind seama că populația se 
ridică la numai 7128 persoane, 
se deduce lesne că fiecăruia i-ar 
reveni anual o sumă considera
bilă. Numai că, in realitate, din 
veniturile obținute își atribuie 
„partea leului" societățile care 
exploatează zăcămintele. Pe de 
altă parte, aceste zăcăminte ur
mează a fi epuizate în mai pu
țin de două decenii... Iar, deo
camdată, alte bogății nu au fost 
identificate.

• MEDALIE PENTRU 
BOROBUDUR. In cadrul 
acțiunii de salvare a monu

Activități de 
întreceri pentru 
„Cupa Unirii“ 

în Bihor și Gorj
In cadrul manifestărilor sportive 

dedicate zilei de 24 Ianuarie, sub 
auspiciile Consiliului județean de 
educație fizică și sport Bihor, la 
Școala sportivă din Salonta s-a des
fășurat competiția de baschet dotată 
cu „Cupa Unirii". S-au întrecut 
echipele de baschet ale Liceului nr. 1 
și Crișului din Oradea, Școala spor
tivă Arad și Școala sportivă Salon
ta. Victoria a revenit echipei Liceu
lui nr. 1 Oradea.

Simbătâ, 22 ianuarie, în localită
țile Aleșd. Beiuș, Salonta, Orașul 
dr. Petru Groza și în municipiul 
Oradea se va disputa „Crosul Uni
rii", la care vor participa mii de ti
neri din întreprinderile și instituțiile 
județului Bihor.

★
In asociațiile sportive, în liceele și 

școlile generale din județul Gorj au 
fost inițiate competiții sportive la 
șah, tenis de masă și popice, dotate 
cu „Cupa Unirii". Pină în prezent, 
participările cele mai numeroase 
s-au înregistrat la Tg. Jiu, Țicleni, 
Motru și Rovinari.

La Huși, cros 
în miezul iernii

Prea puțină zăpadă pe dealurile și 
văile vasluiene. Deocamdată, orga
nizatorii sportului de masă nu-i pot 
chema la start pe amatorii de schi 
și săniuțe. în schimb, s-au desfășu
rat întreceri de șah și tenis de masă, 
dotate cu „Cupa Unirii". Organiza
torii competițiilor respective, consi
liul județean al sindicatelor și con
siliul județean pentru educație fi-

mentelor istorice și de artă a- 
flate în pericol, UNESCO a 
emis o medalie comemorativă 
dedicată unuia din cele mai gran
dioase și mai vestite sanctuare 
budiste din lume: templul Bo- 
robudur din insula Java (Indo
nezia). Construit în formă de 
piramidă, cu baza un pătrat 
avind latura de 117 metri, tem
plul este înconjurat de 72 de 
turnuri in formă de clopote, fie
care adăpostind un Budha. Cele 
12 secole de intemperii au afectat 
grav ornamentele exterioare, de 
o inegalabilă frumusețe. După 
reușita campaniilor similare 
pentru salvarea Veneției, Carta- 
ginei, monumentelor de la 
Moenjodaro și Philae, UNESCO 
speră să obțină fondurile nece
sare restaurării și a templului 
din Java.

• ARTA Șl JOCURI
LE DE BURSĂ. Un
de Toulouse-Lautrec a fost vin- 
dut, la o recentă licitație din 
Paris, cu’ 46 000 de franci, după

masă pentru copii și tineret
zică și sport, au urmărit, in primul 
rind, etapa de masă, la care au par
ticipat mii de angajați din întreprin
deri, instituții, precum și școlari. La 
Vaslui, in etapa pe oraș, cea mai 
numeroasă participare au avut-o 
asociațiile sportive „Metalul", „Să
nătatea", „Filatura", „Știința" ș.a. 
Întrecerile seniorilor la tenis de 
masă au fost cîștigate de M. Andrei 
(..Sănătatea"), iar cele ale juniorilor 
de FI. Grădinara („Știința"). La Huși, 
orașul și-a desemnat pentru etapa 
județeană a competiției „Cupa Uni
rii", programată pentru zilele de 22 
și 23 ianuarie la Vaslui, pe A. lovu 
(A. S. „Zorile" — tenis de masă și 
M. Bălan („Știința") — șah.

La Huși evidențiem și o reușită 
de excepție în acest miez de iarnă. 
Este vorba de organizarea unui cros 
pe străzile și în parcul orașului, pe 
categorii de vîrstă, la startul căruia 
s-au aliniat peste 400 de tineri. Cîș- 
tigătorii ? Toți participanții. deoare
ce însăși condiția „de cîștigătoare" a 
fost încheierea cursei. O inițiativă 
lăudabilă, o amintire plăcută de la 
această primă ediție hușeană a crosu
lui „lunii ianuarie". (Crăciun Lăluci).

Peste 800 de sportivi 
în sălile de popice 

și bowling
Orașul Constanța și localitățile de 

pe litoral dispun de patru săli de 
bowling și zece săli de popice, folo
site cu precădere in timpul sezonu
lui estival de către turiști. Acum, pe 
timpul iernii, ele se „reprofilează" 
pentru o activitate sportivă propriu- 
zisă ; in orașele Constanța și Medgi
dia, care dețin astfel de baze, exis
tă 19 echipe de bowling și 21 echipe 
de popice în cadrul marilor între
prinderi ca P.T.T.R., întreprinderea

de morărit și panificație, întreprin
derea de transport in comun, C.F.R., 
I.R.T.A., I.M.U. Medgidia etc.

Pentru aceste două discipline spor
tive îndrăgite de oamenii muncii, 
consiliul județean pentru educație 
fizică și sport a organizat o compe
tiție dotată cu „Cupa Unirii", care 
se desfășoară de la 11 ianuarie, ur- 
mînd ca finala să se dispute exact 
in ziua de 24 ianuarie. Ca atare, cei 
530 de sportivi legitimați din echi
pele de bowling și cei peste 300 de 
sportivi din echipele de popice se 
întilnesc zilnic la aceste baze spor
tive în întrecere pentru trofeul a- 
mintit. De remarcat rezultatele bune 
înregistrate în această competiție de 
echipele întreprinderii de morărit și 
panificație, I.T.C., I.M.U. Medgidia și 
altele. După această competiție, echi
pele își vor disputa alte două trofee, 
„Cupa 16 Februarie" și „Cupa Inde
pendenței", concursuri care vor avea 
ca rezultat și o bună pregătire a 
sportivilor în vederea campionatului 
județean din acest an. (George Mi- 
hăescu).

A

In cîteva rinduri
• La Perth în cadrul „Cupei Da

vis", echipa de tenis a Australiei con
duce cu 2—0 în meciul cu India. Re
zultate tehnice : Edmondson — V. 
Amritraj 6—2, 7—5, 2—6, 8—6 ; Ale
xander—A. Amritraj 6—0, 6—2, 6—1.

• Echipa italiană Geas Sesto San 
Giovanni a cîștigat cu scorul de 
68—48 (39—17) meciul susținut pe te
ren propriu cu formația Sparta 
Praga in cadrul sferturilor de finală 
(grupa A) ale „Cupei campionilor 
europeni" Ia baschet feminin. Din 
această grupă face parte și echipa 
I.E.F.S. București.

Acum cițiva ani, 
conducerea concernu
lui suedez „Volvo". in 
întreprinderile căruia 
lucrează 63 000 de oa
meni. și-a propus o 
sarcină ambițioasă: să 
mărească, in 1975. pro
ducția de automobile 
pină la 300 000 de u- 
nități pe an, iar pină 
la sfirșitul actualului 
deceniu — pină la 
400 000 pe an și în 
acest fel să se trans
forme „intr-un con
cern internațional de 
automobile".

Planurile concernu
lui, ale cărui venituri 
se realizează in pro
porție de 55 la sută 
pe seama vînzirilor de 
autovehicule, nu au 
putut fi totuși realizate, 
datorită dificultăților 
pe care le intimpină 
economia vest-euro- 
peană in ansamblul 
ei. In 1972. „Volvo" a 
produs 234 000 de au
tovehicule. iar in 1975 
— doar 225 000. Chiar 
in 1976, cind, in ge
neral, vinzările au cu
noscut o oarecare în
viorare. „Volvo" n-a 
avut, mai mult succes. 
Contrar așteptărilor, 
principala sa piață de 
export — Statele Uni
te (unde automobile
le de mai mic litraj 
de fabricație europea

nă au avut, in anii 
trecuți. multă căutare) 
— a cunoscut o în
gustare. Dacă in 1974 
—1975 „Volvo" a des
făcut în S.U.A. circa 
60 000 de automobile, 
adică aproximativ 25 
la sută din producția 
globală, in primele 6 
luni ale anului 1976 
s-au desfăcut cu apro
ximativ 40 la sută mai 
puține mașini decît in 
perioada corespunză
toare a anului prece
dent. In același timp, 
pe piețele europene 
desfacerea n-a înregis
trat aproape nici o 
creștere. Astăzi, capa
citatea întreprinderilor 
concernului este folo
sită doar in proporție 
de 75—80 la sută.

Aceste insuccese e- 
xercită o influență 
considerabilă asupra 
activității concernului 
care, intr-un mod mai 
energic decît multe 
alte firme vest-euro- 
pene de automobile, a 
luat măsuri pentru 
lărgirea și moderni
zarea întreprinderilor 
sale. Pe lingă faptul 
că s-a mărit capacita
tea unor filiale aflate 
în alte țări vest-eu- 
ropene, au fost achi
ziționate întreprinderi 
constructoare de auto
mobile in Tailanda,

Malayezia și Indone
zia. Totuși, deocam
dată. cererea de auto
mobile cu marca „Vol
vo" a rămas conside
rabil in urmă față de 
capacitățile de pro
ducție mult lărgite, 
ceea ce a dus la creș
terea deficiturilor. Ele 
au sporit de la 986 
milioane mărci vest- 
germane in 1972, la 2,6 
miliarde in 1976. A 
crescut, de asemenea, 
in perioada 1975—1976, 
cu 39 la sută costul 
producției, ceea ce a 
avut ca urmare că au
tomobilele „Volvo" 
sint aproape o dată și 
jumătate mai scumpe 
decît celelalte mărci 
vest-europene si de 
peste două ori de- 
cit mărcile japoneze 
similare.

Creșterea neprevă
zută a cheltuielilor de 
producție. stagnarea 
sau reculul in dome
niul desfacerii, defi- 
citurile înregistrate fac 
ca „Volvo" să se afle 
în pierdere de viteză. 
Criza economică se re
percutează astfel și a- 
supra unei țări — Sue
dia — și unei între
prinderi — „Volvo" — 
care, de obicei, erau 
date ca un model de 
stabilitate in lumea 
occidentală.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 21 IANUARIE 1977
Extragerea I : 78 20 9 71 61 80 27 25 17.
Extragerea a Il-a : 32 30 58 86 70 67 55 73 13.
Fond general de cîștiguri : 1 050 079 lei din care 160 389 lei report.

D E P H E T U TIN DENll
ce, cu numai opt luni mai îna
inte, fusese achiziționat cu 
100 000. Revista pariziană „Le 
Nouvel Economiste" consideră 
acest caz ca tipic pentru influ
ența pe care criza economică 
din Occident o are asupra 6oar- 
tei operelor de artă supuse jo
cului de bursă. Actuala lor „de
valorizare" a început spectacu
lar, la mijlocul anului 1974, in 
cursul unor licitații organizate 
de case de specialitate din New 
York și Londra. Apoi s-a extins 
și în alte centre. E drept, s-au 
prăbușit mai întîi lucrările fa
cile, pretins „moderniste", im
puse de gusturi îndoielnice. Iată 
un aspect pozitiv — printre pu
ținele — ale unui sistem care 
face din operele de artă obiecte 
de trafic și tezaurizare.

• UN „MORT" RE
ADUS LA VIAJA.,.

Rue, în vîrstă de 48 de ani, con
siderat de către medici ca fi
ind „mort" la aducerea sa la un 
spital din Boston, a fost reani
mat, deși inima sa încetase să 
bată timp de două ore. Bolnavul 
a fost ridicat de pe stradă in 
stare de ebrietate avansată, pe 
un ger de minus 20 grade Cel
sius. La spital, s-a constatat că 
temperatura corpului a scăzut 
la 27 grade Celsius, in vreme ce 
electrocardiograma indica lipsa 
oricărei activități cardiace. Me
dicii i-au conectat un plămîn 
artificial, i-au introdus lichide 
calde în stomac și l-au învelit 
cu cuverturi călduroase. In ur
ma acestui tratament, inima 
bolnavului a reînceput să bată, 
presiunea arterială și tempera
tura corpului au revenit la nor
mal. Joseph Rue și-a redobindlt 
memoria, iar reflexele sale au 
redevenit normale. Medicii apre
ciază totuși că pacientul ar

putea să piardă cîteva degete 
degerate, iar creierul ar putea 
fi ușor atins, fără însă ca func
țiile sale motrice majore să fie 
afectate.

• BOGĂȚIILE SUB
TERANE ALE ANTARCTI- 
DEI. tn regiunea cunoscută 
sub numele de Prince Charles 
Mountains din Antarctida, geo
logi sovietici au descoperit un 
bogat zăcămint de minereuri de 
fier. Concomitent, in asa-numi- 
tul masiv Dufek, o echipă ame
ricană desfășoară lucrări de 
prospectare intr-o zonă bogată 
în diferite minereuri. Se pre
supune că aici s-ar găsi, in 
primul rind, platină, nichel, Cu
pru și crom.

• BILANȚ SEISMIC 
1976. Anul care a trecut a 
înregistrat un trist record la 
capitolul victimelor cutremure- 
lor. Cu toate că numărul seis

melor ce au depășit intensitatea 
7 pe scara Richter nu a depășit 
media anuală a ultimilor ani 
(18 cutremure în 1976, față de 
media de 19), Serviciul geologic 
al Departamentului de Interne 
al S.U.A. consideră că ele au 
fost cele mai catastrofale din 
anul 1556 încoace (atunci înre- 
gistrîndu-se 830 000 victime), 
deoarece au afectat in special 
zone dens populate. Vulcanii 
planetei au fost și ei mai puțin 
activi decit in anii precedenți: 
dacă în 1975 s-au înregistrat 
erupțiile a 24 noi vulcani, in 
1976 nu au avut loc decît 10 
asemenea „premiere".

• COLECȚIE RARĂ. 
Miguel Cerda; un locuitor al 
orașului spaniol Valdepenos, 
este posesorul unei colecții ieșite 
din comun. Ea este consacrată 
cunoscutului scriitor spaniol Mi
guel Cervantes de Saavedra, au
torul nemuritoarei opere „Don 
Quijote". Colecția numără 628 
de exemplare ale acestei lucrări 
apărute în 45 de limbi, 156 de

biografii ale lui Cervantes, edi
tate in numeroase țări, 386 de 
ediții ale operelor sale, 286 de 
autografe ale unor persoane 
care, intr-un fel sau altul, au 
avut legături cu marele scriitor. 
Colecția mai cuprinde 1 180 de 
lucrări critice in care este vorba 
despre Cervantes și opera sa, 
aproximativ 20 000 de articole 
din ziare și reviste consacrate 
autorului lui „Don Quijote".

• MUZEUL NAȚIO
NAL DE ETNOLOGIE 
a fost inaugurat la Tokio. 
„Este un centru de informații și 
de ; cercetări pentru mai buna 
cunoaștere a evoluției societăți
lor umane și a culturii univer
sale" — scrie buletinul „Nou- 
velles du Japon" care anunță 
această știre. Noul muzeu va 
deveni, in special pentru cerce
tătorii străini, un important cen
tru de studiere a culturii japo
neze și, în consecință, va con
tribui la promovarea schimburi
lor culturale, internaționale.
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„Sint necesare măsuri efective pentru 
făurirea unei noi ordini economice 

internaționale"

„India dorește să-și intensifice relațiile 
economice cu România"

Declarația ministrului de externe indian

Sesiunea Comisiei O.N.U.

La Geneva continuă, sub președin
ția României, lucrările celei de-a 
XXV-a sesiuni a Comisiei O.N.U. 
pentru dezvoltare socială. în ultimele, 
zile, cele 32 de state membre în acest 
organ au procedat la o analiză aten
ta a modului în care se îndeplinesc, 
pe plan social, prevederile strategiei 
Internationale a dezvoltării. Exami
narea întregii problematici a dezvol
tării se face în lumina imperativelor 
statornicirii unei noi ordini mondiale 
întemeiate pe drept, justiție și echi
tate. Starea de lucruri actuală este 
supusă unei puternice critici din par
tea a numeroși vorbitori. Helvi 
Sipila, secretar general adjunct al 
O.N.U., sublinia că în- majoritatea 
țărilor în curs de dezvoltare „masele 
largi populare, care sînt deja sărace, 
devin și mai sărace". în opinia ei, 
corectarea inegalităților și redresarea 
nedreptăților existente postulează

pentru dezvoltare sociala

prefaceri sociale și institutionale de 
amploare, pentru a se putea ajunge 
la o împărțire echitabilă a roadelor 
dezvoltării,

Referindu-se la această problema
tică, reprezentantul român a decla
rat că soluțiile trebuie să constituie 
rezultatul unor reflecții aprofundate 
la care comisia, ca organ al O.N.U., 
este chemată să aducă o contribuție 
constructivă. Ea trebuie să participe 
cu adevărat la definirea mai precisă 
a componenței sociale a noii ordini 
mondiale și la transpunerea în ter
meni de acțiune a recomandărilor în 
materie. Orice întîrziere sau neapli- 
care a măsurilor convenite cu pri
vire la obiectivele noii ordini econo
mice internaționale exercită o înrâu
rire negativă nu numai asupra unor 
țări sau regiuni geografice determi
nate, ci afectează profund ansamblul 
comunității internaționale.

DELHI 21 (Agerpres). — La în
toarcerea din vizita făcută in țara 
noastră, ministrul afacerilor externe 
al Indiei, Y. B. Chavan, a declarat, 
intr-un interviu acordat presei in
diene. că primirea. „foarte cordială 
și prietenească" de care s-a bucurat 
și discuțiile purtate au dat tonul se
riei de convorbiri pe care le-a avut 
in România — informează agenția 
națională indiană de presă „Sa- 
machar".

Primirea la președintele Nicblae 
Ceaușescu. schimbul de vederi și 
convorbirile avute s-au referit la 
importante evenimente internaționale 
și tendințe in domeniile politic și

economic, Ia rolul pe care îl poate 
juca in viitor mișcarea de nealiniere, 
a declarat Chavan. Problema ma
joră în cadrul discuțiilor, a mențio
nat el. a vizat importanța si urgența 
adoptării de măsuri in direcția in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale.

în convorbirile cu oficialitățile ro
mâne — a spus ministrul Chavan — 
s-a subliniat, totodată, dorința de a 
intensifica Și diversifica cooperarea 
economică, pentru că ambele țări au 
marcat progrese economice impor
tante și de aceea ele simt utilitatea 
căutării de noi domenii ale cooperă
rii economice.

Comunicat libiano-iugoslav
La încheierea convorbirilor între președinții losip Broz Tito

O reuniune a Națiunilor Unite 
examinează raportul dintre 

Securitatea europeana și. democratizarea 
relațiilor interstatale

1
La 21 Ianuarie s-a deschis la Hel

sinki a V-a Conferință a asociațiilor 
pentru Națiunile Unite din țările eu
ropene. Această reuniune europeană 
— urmind celei de la București din 
octombrie 1974 — dezbate probleme 
privind raportul dintre securitatea 
europeană și noua ordine economică 
internațională. Fiind concepută ca 
dezbatere a reprezentanților opiniei 
publice europene, precum și a unor 
țări în curs de dezvoltare, conferința 
de la Helsinki își propune să subli
nieze influența soluțiilor europene a- 
supra evoluțiilor internaționale, asu
pra statornicirii unor relații econo
mice mai democratice, mai juste și 
mai echitabile.

Luînd cuvîntul în plenara țonfe- 
rinței, șeful delegației române, prof, 
dr. Dumitru Mazilu, a arătat că. in 
concepția României. Conferința pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa are o semnificație deosebită în 
efortqrile sincronizate ale tuturor 
națiunilor de edificare a unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, prin modalitățile și proce
durile de lucru pe care le-a instituit, 
formele democratice cărora le-a dat 
naștere, prin consecințele sale gene
rale care trebuie să se multiplice în 
relațiile intereuropene de zi cu zi, 
în relațiile internaționale în ansam
blu.

și Moamer
BELGRAD 21 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor de la Tripoli 
dintre președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene. Moamer 
El-Geddafi, relevă satisfacția pentru 
dezvoltarea cu succes, in interesul 
ambelor părți, a cooperării bilaterale 
in domeniile politic, economic și 
tehnico-științific, dorința reciprocă 
de a o extinde in toate sferele — 
informează agenția Taniug.

în cadrul schimburilor de vederi 
cu privire la unele probleme inter
naționale — se arată in comunicat 
— cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că o pace reală in 
Orientul Mijlociu poate fi realizată 
numai prin eliberarea tuturor terito-

El-Geddafi

riilor arabe ocupate și realizarea 
drepturilor naționale legitime ale 
poporului arab al Palestinei, inclusiv 
a dreptului la autodeterminare și la 
crearea unui stat național propriu. 

Relevind indentitatea ori similitu
dinea punctelor de vedere exprimate, 
cei doi președinți au subliniat nece
sitatea întăririi unității și capacității 
de acțiune a țărilor nealiniate și au 
reafirmat dreptul inalienabil al po
poarelor la folosirea resurselor lor 
economice naturale pentru propria 
lor dezvoltare și pentru realizarea 
obiectivelor naționale, în context s-a 
exprimat necesitatea continuării efor
turilor in vederea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale 
și lichidării tuturor formelor de ine
chitate și discriminare in relațiile 
economice internaționale.

Solidaritate cu lupta pentru 
libertate a popoarelor 

din Africa australă
Africa va reacționa cu vigoare la 

orice acte de agresiune din partea 
regimurilor minoritare rasiste din 
Sudul continentului impotriva orică
rui stat membru al Organizației 
Unității Africane — a declarat vineri, 
la Lusaka, secretarul general al 
O.U.A., William Eteki Mboumoua. 
El a adăugat că, finind seama de 
atacurile repetate întreprinse de for
țele armate ale regimurilor de la 
Salisbury și Pretoria impotriva sta
telor africane vecine, Comisia pentru 
apărare a Organizației Unității Afri
cane, care se va reuni la Lusaka, in 
perioada 5—8 februarie, „va exa
mina in modul cel mai serios aceas
tă problemă. Trebuie să fim gata să 
reacționăm prompt la aceste atacuri 
ale regimurilor rasiste din Africa 
australă impotriva statelor membre 
ale O.U.A." — a arătat secretarul 
general al organizației.

Din Pretoria se anunță că Elmon 
Malele, membru al Congresului Na
țional African, formațiune politică 
interzisă de autoritățile rasiste, și-a 
pierdut viața ca urmare a tratamen
tului inuman din închisorile regimu
lui rasist.

Pe de altă parte, guvernul rasist 
sud-african a amenințat că va în
chide școlile aparținind Bisericii Ca
tolice. care au anunțat că s-au trans
format în școli multirasiale. Mai 
multe școli din Republica Sud-Afri- 
canâ au primit la cursuri, alături de 
copiii albi, și copii de culoare, sfi- 
dind politica de „dezvoltare rasială 
separată" promovată de regimul de 
la Pretoria.

Funeraliile
MITING DE

lui Gemal Biedici
DOLIU LA SARAIEVO

BELGRAD 21 (Agerpres). - Vi
neri. la Saraievo, au avut loc fune
raliile președintelui Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedici, și ale soției sale, care 
și-au pierdut viața in urma tragicu
lui accident de avion. în cursul di
mineții, corpurile neînsuflețite, adu
se de la Belgrad cu un tren special, 
au fost depuse în clădirea în care 
își are sediul Prezidiul Republicii So
cialiste Bosnia și Herțegovina. Mii 
de cetățeni ai orașului, reprezentanți 
ai organizațiilor politice și de masă, 
ai colectivelor de oameni ai muncii, 
s-au perindat prin fața catafalcului, 
aducînd un ultim omagiu.

La mitingul de doliu au luat par
te delegații ale Prezidiului R.S.F.I.,

Prezidiului C.C. al U.C.I.. Adunării 
R.S.F.I., Consiliului Executiv Fede
ral. ale organizațiilor politice și de 
masă, ale republicilor și provinciilor 
autonome, precum și mii de cetățeni.

Viata și activitatea lui Gemal Bie
dici, care și-a pus întreaga sa putera 
de muncă și energie în slujba cau
zei revoluției și construcției socialis
te in R.S.F. Iugoslavia, dezvoltării 
economice a tării, întăririi frăției și 
unității popoarelor Iugoslaviei, au 
fost evocate de Vidoe Jarkovici, 
vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia. Branko Mikulici. preșe
dintele C.C. al U.C. din Bosnia și 
Herțegovina, Anton Vratușa. vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fede
ral, de alți vorbitori.

Depunerea unei coroane de flori 
din partea președintelui Nicolae Ceaușescu
BELGRAD 21 (Agerpres). — La 

catafalcul lui Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv ( Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a fost de

pusă o coroană de flori din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, de către ambasadorul 
țării noastre în capitala Iugoslaviei.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI POLITICE DIN SPANIA
® Secretarul general al partidului comunist va candida la 
viitoarele alegeri parlamentare • Acțiuni în vederea realizării 

unității mișcării socialiste

Obiective ale organizațiilor populare din Chile
relevate de un lider al partidului socialist

în sprijinul aspirațiilor 
legitime ale poporului 

palestinean

Problemele demografice pot fi soluționate 
prin măsuri economico-sociale 

subliniază reprezentantul României la sesiunea Comisiei 
populației

MONTREAL 21 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției Pren- 
sa Latina, Adonis Sepulveda, secre
tar general adjunct al Partidului So
cialist din Chile, a informat că par
tidele componente ale Unității Popu
lare s-au reunit în Chile, la sfirșitul 
anului trecut, pentru prima oară 
după lovitura de stat militară din 
noiembrie 1973.

Această reuniune — a spus el — 
demonstrează că. in pofida măsurilor 
represive instituite de autoritățile 
chiliene, organizațiile populare nu pot 
fi distruse și că preocuparea lor 
fundamentală este de a dezvolta o 
mișcare populară, stabilind o unitate 
de acțiune cu alte forțe democratice. 
Pe de altă parte. Adonis Sepulveda a 
declarat, că nemulțumirea populară 
crește în Chile, sporită de deteriora
rea situației economice.

Conferința Uniunii interparlamen
tare arabe de la Amman, la care 
au participat delegații din Liban, 
Egipt, Mauritania. Iordania, Sudan, 
Siria, Republica Arabă Yemen, Re
publica Democratică Populară Yemen, 
Tunisia, precum și reprezentanți ai 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a adoptat o declarație in 
care se cere guvernelor țărilor arabe 
să sprijine lupta O.E.P., singurul re
prezentant legal al poporului palesti
nian. pentru ca acesta să-și poată 
exercita drepturile firești, îndeosebi 
dreptul la autodeterminare și la sta
bilirea unui stat palestinean.

Secretarul general al P. C. din 
Spania, Santiago Carrillo, a anun
țat la o. conferință de presă ți
nută la Barcelona că intenționează 
să candideze Ia viitoarele alegeri 
parlamentare.

Santiago Carrillo a declarat că 
Spania se află in prezent într-o fază 
de tranziție și a subliniat necesitatea 
de a se acorda amnistie tuturor deți- 
nuților politici. El a anunțat, tot
odată. că Dolores Ibarruri, președin
tele P.C. din Spania, se va reîntoarce 
in patrie in viitorul apropiat.

120 militanți socialiști spanioli, 
aparținind Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol. Partidului Socialist 
Popular și Federației Partidelor So
cialiste, au semnat un document co
mun în care se cere realizarea uni
tății acestor formațiuni politice.

Semnatarii documentului, care a 
fost dat publicității la Madrid, își 
exprimă intenția de a acționa pen

tru realizarea unității mișcării socia
liste în Spania, făcind apel la liderii 
celor trei partide pentru a angaja, 
negocieri în acest sens.

Plenara C. C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA. — La Varșovia a avut 

loc, vineri, o plenară a C.C. al 
P.M.U.P., ale cărei lucrări au fost 
prezidate de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. Plenara 
a avut pe ordinea de zi sarcinile în 
domeniul dezvoltării producției ve
getale și animale și cele privind îm
bunătățirea folosirii rezervelor în a- 
gri cultură.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, a tras concluzii pe 
marginea lucrărilor plenarei.

Plenara a adoptat hotărîri cores
punzătoare în problema examinată.

La New York se desfășoară lucră
rile celei de-a 19-a sesiuni a Comisiei 
populației, la care tara noastră parti
cipă, in calitate de observator, ală
turi de alte circa 30 delegații.

Pe agenda de lucru a reuniunii se 
află înscrise o serie de puncte refe
ritoare la acțiunile întreprinse pe 
plan internațional în vederea tra
ducerii in viață a recomandărilor 
Conferinței mondiale a populației 
care a avut loc la București, în au
gust 1974.

Referindu-se la aplicarea în tara 
noastră a propunerilor cuprinse in

Planul mondial de acțiune în dome
niul populației adoptat de conferință, 
reprezentantul român în comisie a 
subliniat că îndeplinirea acestora 
este strins legată de transformările 
economice și sociale.

Au fost evidențiate intensificarea 
activităților de studii și cercetări în 
domeniul demografic, organizarea de 
simpozioane la nivel național sau 
teritorial pe aceeași temă. îmbunătă
țirea predării demografiei in învă- 
țămîntul românesc, publicarea pe 
scară largă a numeroase lucrări care 
tratează probleme de demografie.
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Cursa înarmărilor—frînă puternică 
în calea progresului

• 345 miliarde de dolari irosiți pentru înarmări în 1975, în timp 
ce, zilnic, mor de foame 10 000 de oameni

5,5 la sută din produsul național 
brut al tuturor statelor s-a cheltuit 
în 1975 pentru înarmări — infor
mează un studiu al Agenției pentru 
dezarmare și controlul armamentelor 
din S.U.A., dat publicității joi. Po
trivit documentului, statele lumii au 
cheltuit in 1975 aproximativ 345 mi
liarde de dolari pentru achiziționarea 
de arme, comparativ cu 340 miliarde 
dolari în 1974. Ca un fenomen îngri
jorător se semnalează faptul că 
cheltuielile militare au cunoscut o 
accelerare deosebită în statele in 
curs de dezvoltare.

Valoarea comerțului internațional 
eu arme — arată studiul — a fost de 
8.89 miliarde dolari. Țările occiden
tale industrializate au furnizat cea 
mai mare parte a exportului de

arme. Tn acest sens se menționează 
că livrările de armament ale statelor 
membre ale N.A.T.O. au evoluat de 
la 3.7 miliarde dolari. în 1966. la 5,73 
miliarde dolari in 1974 și la 5,76 mi
liarde dolari in 1975.

în vreme ce cursa înarmărilor în
magazinează sume și energii uriașe, 
foametea și subnutriția continuă să 
facă ravagii, provocind în fiecare zi 
moartea £ aproximativ 10 000 de per
soane. Ceea ce pune încă o dată în 
evidentă — dacă ar mai fi fost ne
voie — relația dintre înarmare și 
subdezvoltare, precum și stringența 
apelurilor lansate tot mai frecvent în 
ultimul timp pentru sistarea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea de
zarmării.

Intîlnirc. La Budăpesta a avut 
loc o întîlnire între Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și delegația Partidului Comunist 
Mexican, condusă de Arnoldo Mar
tinez Verdugo, secretar general al 
partidului. S-a procedat la un schimb 
de păreri asupra activității celor 
două partide, precum și asupra unor 
probleme internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, informează agenția 
M.T.I.

Un decret al guvernului 
ecuadorian promuleat la Quit° 
autorizează achiziționarea acțiunilor 
filialei locale a companiei petroliere 
nord-americane ..Gulf" de către mi
nisterele finanțelor șl resurselor na
turale. Negocierile cu privire la in- 
demnizarea companiei „Gulf" ur
mează să fie reglementate in cursul 
următoarelor luni. Preluînd contro
lul asunra activului companiei 
„Gulf". Ecuadorul va putea să ex
tragă zilnic 131 000 barili de petrol.

Bancă africană a ener
giei. La Accra, reprezentanții a 26 
de țări din Africa au hotărît să 
creeze o Bancă africană a energiei, 
organism de colaborare destinat să 
asigure finanțarea dezvoltării resur
selor energetice. în cadrul reuniunii 
de constituire a băncii, participanții 
au recomandat intensificarea efortu
rilor de valorificare a potențialului 
hidroenergetic al continentului, pre
cum și acordarea unei atenții deose-

agențiile de presă transmit:
bite utilizării energiei solare sau 
eoliene, finind cont de condițiile 
meteoclimatice ale diferitelor zone. 
Totodată, participanții s-au pronun
țat pentru crearea unui institut co
mun de fizică nucleară, avind ca 
principală sarcină pregătirea de spe
cialiști în acest domeniu.

Comunicatul publicat la
Praga,13 'ncheierea convorbirilor
dintre ministrul cehoslovac al aface
rilor externe, Bohuslav Chnoupek. și 
■ministrul afacerilor externe al Re
publicii Mali, Charles Samba Cissoko, 
subliniază dorința celor două țări de 
a extinde relațiile bilaterale. în ca
drul tratativelor s-a relevat că miș
carea țărilor nealiniate constituie un 
important factor pozitiv în relațiile 
internaționale. părțile evidențiind 
caracterul antiimperialist al acestei 
mișcări și roiul . pe care îl are in 
lupta pentru pace, securitate, liber
tate, independentă, egalitate in 
drepturi.

Pe agenda viitoarelor 
convorbiri la nivel înalt 
dintre Mărea Britanie si 
R.F.G. se vor afla cu prioritate 
probleme privind situația economică 
mondială — menționează agenția

France Presse. care citează surse din 
Londra. Șefii celor două guverne — 
James Callaghan și Helmut Schmidt 
— vor fi însoțiți de miniștrii finanțe
lor. ai economiei și apărării. Convor
birile urmează să înceapă duminică 
seara, odată cu sosirea la Londra 
a .delegației vest-germane.

P.p. din India subliniazâ ln- 
fr-o declarație dată publicității la 
Delhi, la încheierea unei reuniuni a 
Comitetului Executiv al partidului, 
solidaritatea comuniștilor indieni cu 
lupta mișcărilor de eliberare din 
Zimbabwe și Namibia și condamnă 
politica de discriminare rasială pro
movată de regimurile minoritare 
sud-african și rhodesian. Totodată, 
declarația exprimă satisfacția comu
niștilor indieni față de dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor Indiei cu ță
rile socialiste.

Partidul Avangarda Popu
lară din Costa Rica a fost in- 
registrat oficial. în vederea partici
pării la alegerile generale ce vor 
avea loc în luna februarie a anului 
viitor. Secretarul general al Comite
tului Central al partidului. Manuel 
Mora Valverde, a prezentat condu
cerii serviciului de înregistrare peste 
12 000 de semnături ale comuniștilor 
costaricani. deși pentru ca un partid

politic să poate fi înregistrat sînt 
suficiente semnăturile a 3 000 de 
membri ai respectivului partid.

Camera deputaților
Cipru a votat joi seara o

din
lege

care vizează înlăturarea din adminis
trație, garda națională, poliție și ser
viciile publice a tuturor persoanelor 
implicate in lovitura de stat din iu
lie 1974 impotriva președintelui Ma
karios.

Colaborare economică
turco-bulgară. La Ankara a fost
semnat protocolul celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte turco-bul-
gare de colaborare economică, indus
trială și tehnico-științifică. Documen
tul. relatează agenția B.T.A.. prevede 
extinderea colaborării bilaterale in 
domeniile schimburilor de mărfuri, 
cooperării industriale in producția 
tehnicii agricole, prelucrării produ
selor agricole etc.

Așa cum s-a anunțat, la 20 ianua
rie a avut loc, la Washington, so
lemnitatea instalării oficiale a noului 
președinte al Statelor Unite ale Ame
rica, James Earl Carter. O nouă ad
ministrație americană își incepe. ast
fel, activitatea — și este firesc inte
resul larg manifestat pe plan interna
țional fată de acest eveniment.

Ce va aduce nou. cum va acționa 
această administrație, ce politică iși 
propune să promoveze. în ce direc
ții intenționează să-și concentreze e- 
forturile ? — iată întrebări care se 
pun. în mod legitim, pe diferitele 
meridiane ale lumii. In cercurile po
litice. in comentariile presei, in rin- 
durile opiniei publice. Răspunsuri la 
acestea se pot configura — in acest 
stadiu — desigur numai după in
tențiile expuse după declarațiile si 
luările de poziție enunțate — in 
discursul rostit de președintele Car
ter la tribuna Congresului cu prile
jul preluării mandatului. în cuvin- 
tările si conferințele de presă din pe
rioada care a trecut de la alegeri, ca 
și. in general. în cursul campaniei 
electorale. Din toate acestea se pot 
contura, intr-un cadru general, linii 
principale ale programului de guver
nare al noii administrații. Și. dacă 
pe bună dreptate preocupările pri
vind politica internă interesează in 
primul rind opinia publică din S.U.A., 
direcțiile de acțiune privind proble
matica internațională au suscitat un 
viu interes pe plan mondial.

în acest sens, au reținut atenția 
și au fost primite cu satisfacție de 
opinia publică din țara noastră, ca 
și de opinia publică din alte țări, o 
serie de orientări constructive, a că
ror aplicare in practică ar răspunde 
cerințelor majore ale vieții interna
ționale. Astfel. în ce privește proble
ma de importantă cardinală a 
dezarmării, relevind primejdia pe 
care o prezintă pentru umanitate 
cursa înarmărilor nucleare, președin
tele Carter a exprimat voința de a 
colabora la îndepărtarea acestui spec
tru înfricoșător, la edificarea unei 
păci trainice, bazată nu pe arme de 
război, ci pe o politică internațională 
pusă în slujba celor mai prețioase 
valori umane. Pe aceeași linie, a fost 
subliniată dorința noii administrații 
de a acționa în direcția consolidării 
destinderii, pentru rezolvarea diver
gențelor internaționale intr-un spirit 
de colaborare, de a continua politica 
de dezvoltare a relațiilor cu țările 
socialiste.

Așa cum, pe bună dreptate, s-a

arătat în cuvîntările și declarațiile 
președintelui Carter, lumea de azi 
este dominată de un spirit nou. dra
gostea de libertate a popoarelor este 
in ascensiune, tot mai multe țări 
fiind conștiente de rolul pe care il 
au de jucat în viața internațională. 
Pornind de la această realitate, pre
ședintele S.U.A. s-a pronunțat impo
triva practicii de dominație și dictat 
în viața internațională, a arătat că 
S.U.A. și, în general, nici un stat nu 
poate deține singur toate răspunsu
rile la problemele lumii de azi. a că
ror soluționare impune participarea 
activă a tuturor statelor, conjugarea 
eforturilor întregii comunități a na
țiunilor lumii. S-a formulat dorința 
că politica externă a S.U.A. să con

Ceaușescu, a adresat felicitări pre
ședintelui ales al S.U.A., Jimmy 
Carter, exprimînd în mesajul tri
mis încrederea că bunele relații 
statornicite între România și S.U.A. 
vor cunoaște o dezvoltare ascen
dentă, atît pe plan bilateral, cit 
și în scopul soluționării marilor 
probleme ale lumii contemporane. în 
același sens, cu prilejul inaugurării 
oficiale a mandatului de președinte 
al S.U.A., în telegrama adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au fost 
subliniate posibilitățile largi existente 
pentru adincirea și diversificarea, în 
continuare, a relațiilor bilaterale, ca 
și a conlucrării pe plan internațio
nal in vederea afirmării cursului 
nou, de destindere și colaborare.

tante la promovarea cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

O idee dominantă se degajă, ast
fel, din aceste evoluții — și anume 
că relațiile multilaterale dintre cele 
două țări și popoare dispun de un 
cadru politico-juridic deosebit de 
favorabil prin documentele comune 
încheiate, respectiv „Declarația pre
ședinților României și S.U.A. cu pri
vire la principiile de colaborare" și 
„Declarația cu privire la cooperarea 
economică, industrială și tehnico- 
științifică" — documente care statu
ează ca fundament trainic al rapor
turilor bilaterale principiile interna
ționale noi ale egalității în drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului in

La instalarea noului președinte al S.U.A.
tribuie la făurirea unei lumi a păcii, 
cu un comerț internațional in plin 
avînt, pe baza utilizării echitabile a 
resurselor naturale, a unei lumi In 
care să fie garantat dreptul fiecărei 
ființe umane de a fi eliberată de 
sărăcie și foamete, la edificarea unei 
noi ordini mondiale, pașnice și juste, 
care să răspundă in mai mare mă
sură aspirațiilor omenirii.

Pornind de la însemnătatea pe care 
o are pentru întreaga omenire solu
ționarea justă a unor asemenea pro
bleme vitale ale contemporaneității, 
opinia publică din România, poporul 
român au înregistrat și reținut cu sa
tisfacție astfel de poziții și orientări, 
exprimindu-și speranța că materiali
zarea lor se va solda cu importante 
contribuții la cauza generală a păcii, 
destinderii și colaborării interna
ționale.

Așa cum este cunoscut, relațiile 
dintre România și S.U.A. au cunos
cut în ultimii ani o continuă dezvol
tare. viața confirmind astfel că este 
pe deplin posibil ca țări atît de di
ferite ca orinduire. mărime și poten
țial economic să colaboreze fructuos, 
atunci cind această colaborare este 
așezată pe temelia principiilor noi de 
raporturi intre state.

încă la anunțarea rezultatelor 
alegerilor prezidențiale din noiem
brie, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae

Pe bună dreptate, se poate aprecia 
că in aceste mesaje' iși găsesc expresie 
sentimentele întregului nostru popor 
de prietenie față de poporul ame
rican, dorința României de largă 
colaborare și cooperare cu toate sta
tele lumii, spre binele reciproc, in 
interesul progresului și păcii pe 
pian internațional.

Cursul ascendent al relațiilor ro- 
mâno-americane a consemnat ca 
momente de însemnătate determi
nantă pentru această evoluție rod
nicele. intilniri și . contacte la cel 
mai inalt nivel, la București, ca 
și la Washington. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a vizitat, așa cum este 
știut, in trei rinduri Statele Unite, 
fiind vii in memorie manifestările de 
înaltă stimă, considerație si cordiali
tate cu care a fost înconjurat de per
soanele oficiale și cercurile largi ale 
opiniei publice americane. La rindul 
lor. predecesori ai actualului președin
te al S.U.A. au fost oaspeți ai țării 
noastre, bucurindu-se de aceeași cor
dialitate și căldură prietenească. Se 
poate aprecia că această suită de 
contacte prezidențiale și-a verificat 
in practică rodnicia, exercitind o pu
ternică inriurire pozitivă asupra an
samblului raporturilor bilaterale, 
deschizind perspective ample și 
realiste colaborării in cele mai dife
rite sfere de activitate și înscriind, 
totodată, aporturi deosebit de impor

treburile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, dreptului fiecărui 
stat de a-și dezvolta liber sistemul 
politico-social.

înregistrindu-se pași înainte pe 
calea valorificării premiselor exis
tente, a marilor posibilități obiective 
din acest domeniu, schimburile co
merciale au cunoscut creșteri sub
stanțiale, s-au extins unele forme 
noi, superioare, de cooperare econo
mică. Chiar spre sfirșitul lui 1976 a 
fost încheiat acordul pe termen lung 
de cooperare economică, industrială 
și tehnipă ; acordul, primul de acest 
gen pe o perioadă de timp mai 
amplă, respectiv 10 ani — intre 
cele două țâri — se înscrie in orien
tările fundamentale trasate de pre
ședinții României și S.U.A., creează 
noi perspective pe tărimul comerțu
lui și cooperării, fiind pe deplin 
posibil ca in următorii cîțiva ani 
schimburile să. atingă niveluri de 
800 milioane-un miliard dolari.

S-au extins, totodată, schimburile 
de valori spirituale, vizitele recipro
ce de delegații din diferite domenii 
de activitate, colaborarea pe tărim 
cultural-artistic — in acest cadru 
desfâșurindu-se. de pildă, manifestă
rile prilejuite in țara noastră de 
Bicentenarul S.U.A.. ca și cele din 
Statele Unite in legătură cu Cente
narul Independenței de stat a Româ-

niei — toate acestea contribuind la 
mai buna cunoaștere și apropiere in
tre cele două popoare. „Guvernul și 
poporul român — se arată in mesa
jul adresat de președintele Nicolae 
Ceaușescu — acordă o înaltă apre
ciere dezvoltării fructuoase in ulti
mii ani a raporturilor dintre Româ
nia și Statele Unite pe multiple pla
nuri și consideră că există largi po
sibilități ca, pe baza realizărilor 
obținute pină acum, a principiilor 
înscrise in documentele comune 
româno-amcricane, să se dezvolte și 
mai intens colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală dintre 
România și Statele Unite ale Ame
rica, in interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii, securității și 
Colaborării internaționale".

Firește, ar fi in interesul ambelor 
țări și pbpoare ca aceste orientări 
constructive să-și găsească continui
tate și dezvoltare, în conformitate cu 
principiile consacrate in documen
tele amintite. Pentru un asemenea 
curs se pronunță opinia publică din 
tara noastră, exprimindu-și convin
gerea că ridicarea pe trepte noi. su
perioare, a conlucrării româno-ame- 
ricane va fi in folosul ambelor na
țiuni. răspunzînd, totodată, cerințe
lor edificării unei noi ordini mon
diale. făuririi unei lumi a păcii și 
înțelegerii între toate popoarele.

în același timp, poporul român își 
exprimă speranța că diferitele poziții 
constructive, raționale, in consens cu 
cerințele generale ale contemporanei
tății, enunțate ca principii călăuzitoare 
ale noii administrații, iși vor găsi o 
fidelă și consecventă traducere în 
viață. în lumea de astăzi, in care ge
niul uman a deschis civilizației nebă
nuite perspective de progres, dar in 
care, totodată, pericole grave conti
nuă să planeze asupra umanității, va 
fi salutat pe bună dreptate orice pas. 
orice acțiune concretă de natură să 
contribuie la stimularea cursului spre 
destindere și cooperare internaționa
lă. la eliberarea popoarelor de pove
rile și primejdiile cursei înarmărilor, 
la realizarea de pași reali pe calea 
dezarmării generale și in primul rind 
a dezarmării nucleare, la instaurarea 
unor relații noi intre state, bazate 
pe egalitate și respect reciproc, pe 
dreptul fiecărui popor de a-și stabili 
in mod liber și de sine stătător căile 
dezvoltării economice și sociale, po
trivit intereselor progresului și secu
rității.

V. ALEXANDRESCU

Relațiile dintre Portuga
lia și Insulele Capului 
Verde. Pe<^ro Phes, primul mi
nistru al Insulelor Capului Verde, 
aflat în vizită oficială în Portugalia, 
a fost primit de către președintele 
republicii, generalul Rămalho Eanes. 
„Această întrevedere a constituit o 
bună ocazie dea reafirma încă odată 
intenția noastră mutuală de a inten
sifica relațiile de prietenie existente 
intre cele două popoare și guverne", 
a declarat primul ministru.

Parisul fără ziare. Ziarele 
pariziene nu au apărut ieri, ca ur
mare a unei greve de 24 ore declan

șate din inițiativa sindicatului mun
citorilor tipografi. Greva a fost or
ganizată in semn de protest față de 
arestarea mai multor participanți la 
o demonstrație în sprijinul negocie
rilor între patronat și muncitori la 
cotidianul „Le Parisien liberă".

Incidente în Ulster. °baz& 
militară britanică situată în vestul 
Belfastului a fost atacată cu mor- 
tiere. fără ca exploziile să producă 
pagube în perimetrul bazei. Un 
purtător de cuvint al armatei brita
nice a declarat că aproape 200 de ti
neri au fost evacuați dintr-un clțib 
situat in apropierea bazei. în timpul 
acestui incident provocat de elemen
tele teroriste din Ulster.

Noul președinte al Parti
dului Democrat din S.U.A. 
întruniți vineri la Washington, mem
brii Comitetului Național al Parti
dului Democrat l-au ales pe fostul 
guvernator al statului Maine, Ken
neth Curtis, în funcția de președinte 
al partidului, în locul lui Robert 
Strauss, care a demisionat de curînd.

„Cosmos 890".In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos-890, do
tat cu aparatură științifică destinată 
continuării cercetării spațiului 
cosmic.

Un nou zăcămînt de pe
trol a fost descoperit in Marea 
Nordului de către grupul de compa
nii Continental Oil, Gulf Oii și 
British National Oil Co. Companiile 
au precizat că vor fi necesare lu
crări suplimentare pentru determi - 
narea mărimii zăcămintului și va' vO- 
rii sale comerciale. Cimpul pet' 
fer descoperit se situează la apro,.. 
130 mile nord-est de Shetlands și la 
2 mile nord de zăcămîntul de la 
Murchison, care produce zilnic aproa
pe 5 500 barili de petrol.

Evoluția stației orbitale
Vineri, la ora 11.00 

(ora Bucureștiului), 
stația orbitală sovie
tică „Saliut-5" a efec
tuat cea de-a 3 419-a 
rotație in jurul Pă
mintului. După rea
lizarea unor corecții 
ale traiectoriei, efec
tuate la 14 și 18 ianua
rie, „Saliut-5“ evo
luează pe o orbită 
avind apogeul de 275 
kilometri, perigeul de 
256 kilometri, perioa
da de rotație de 89 6 
minute și înclinația de 
51,6 grade.

La bordul stației 
sint continuate cerce
tările științifice. Cu 
ajutorul telescopului- 
spectrometru au fost 
efectuate studii asu
pra caracteristicilor 
radiațiilor infraroșii 
din straturile superi
oare ale atmosferei și 
asupra suprafeței Ter- 
rei. Continuă verifi
carea instalațiilor de 
bord in regim de zbor 
cosmic îndelungat. 
Toate sistemele func
ționează normal. Pe 
parcursul întregii pe-

„Saliut-5“
rioade de zbor. în 
compartimentele sta
ției, „condițiile atmos
ferice" sint apropiate 
celor de pe Terra — 
presiunea atmosferică 
este de 830—840 mili
metri coloană de 
mercur, temperatura 
de 21—23 grade Cel
sius. Informațiile re
cepționate pe Pămint 
continuă să fie prelu
crate.

Stația a fost lansată 
pe o orbită circumte- 
restră la 22 iunie 1976.

CAPRICIILE VREMII
în S:U.A„ din cauza 

temperaturilor neobiș
nuit de scăzute înre
gistrate in statele din 
jumătatea de est a tă
rii. numeroase uzine au 
fost închise, aprovizio
narea acestora cu gaze 
și petrol nemaiputind 
fi asigurată. Pescarii 
din zonele de coastă au 
fost nevoiți să renunțe 
la orice fel de activi
tate, întrucît porturile 
sint blocate cu ghețuri, 
tn însorita Floridă, 
pentru prima dată din 
anul 1880 (cind au în
ceput să se înregistreze 
in S.U.A. date cu ca
racter meteorologic), in 
orașul Miami a nins. 
Producătorii de lămîi și 
portocale prevăd o 
pierdere de aproxima

tiv o treime din recol
tele scontate.

în schimb, în partea 
vestică a Statelor Uni
te. soarele se dovedește 
prea darnic, astfel îneît 
în California și Utah a 
fost proclamată starea 
de urgentă din cauza... 
secetei.

în Panama, pierde
rile generate de seceta 
care a afectat culturile 
sint evaluate la 20 mi
lioane de dolari. Seceta 
este apreciată drept una 
din cele mai severe din 
cite s-au abătut asupra 
țării in ultimele dece
nii.

în Indonezia, ploile 
torențiale care s-au a- 
bătut asupra capitalei

țării. Djakarta, au cau
zat mari pagube mate
riale, mii de persoane 
fiind nevoită să-și pă
răsească locuințele. A- 
proximativ 100 000 lo
cuitori. situați în zone 
inundabile, au fost eva
cuați de autorități.

în timp ce Groenlan
da cunoaște în acest an 
o iarnă deosebit de 
blindă. de-a lungul 
coastelor insulei tem
peraturile au fost, la 
începutul lunii ianuarie, 
intre plus 4 și plus 7 
grade, iar în nord ‘a 
plouat. în general, în a- 
ceastă perioadă a anu
lui, pe cea mai mar» 
insulă din lume tempe
raturile variază într* 
minus 20 și minus * 
de grade.
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