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ROMÂNIEI SOCIALISTE
Ideea unirii țărilor românești, idealurile formării unul stat puternic pe meleagurile 

Daciei nu au putut fi ucise niciodată, pentru că ele sînt adînc împlîntate în înseși 
sîngele, în conștiința și spiritul întregului nostru popor. Cinstim memoria acelora care 
s-au jertfit pentru unitatea națiunii noastre, pentru libertate și progres social, angajîn- 
du-ne solemn că vom face totul pentru triumful socialismului și comunismului în Româ
nia, pentru unitatea întregului popor, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționali
tate, în jurul partidului, pentru independența și suveranitatea patriei noastre socialiste !

NICOLAE CEAUȘESCU
24 ianuarie. întregul nostru popor săr-■-.La . _

bătorește aniversarea a 118 ani de la un 
eveniment definitoriu pentru. întreaga isto
rie a patriei : Unirea Moldovei cu Țara 
Românească într-un singur stat national, 
unire care, după cum spuneau făuritorii ei, 
intr-unui din documentele epocii, se baza 
pe faptul de netăgăduit că „ele și sint un 
singur popor, omogen, identic, că au ace
eași origine, același nume, aceeași 
aceeași civilizație, aceeași tradi- 
țiune, aceeași istorie, aceleași in- 
stituțiuni, legi, obiceiuri, apti
tudini, interese". Expresie a 
voinței unanime a maselor popu
lare de pe ambele maluri ale Mil- 
covului de „a seca dihtr-o sorbire" 
acest rîu, devenit prin vitregia 
vremurilor graniță artificială, ac
tul Unirii, înfăptuit sub domnia 
luminoasă a lui Alexandru loan 
Cuza, a întruchipat primul pas 
spre cristalizarea acelei „repu
blici românești a Daciei" — ideal 
arzător al celor mai cutezătoare 
cugete din istoria neamului — și 
a marcat, totodată, așa cum se 
arată în Programul P.C.R., o nouă 
etapă în evoluția tării, ridicînd 
„pe o treaptă superioară lupta de 
eliberare națională, mișcarea re
voluționară a maselor muncitoa
re pentru drepturi și libertăți so
ciale".

Pe temeiul acestui act de uri
așă importanță pentru viitorul 
națiunii române s-a clădit întreg 
edificiul istoric al evenimentelor 
ulterioare, care au dus prin ero
ismul, abnegația și jertfele de 
singe ale celor mai buni fii ai 
poporului nostru la cucerirea. în 
1877, a Independentei de stat a 
României — al cărei glorios cen
tenar ne pregătim să-1 sărbăto
rim în acest an — iar mai tîrziu, 
la 1 decembrie 1918, la făurirea 
statului national unitar român.

Glorioșii Înaintași 
Unirea au visat cu 
nestrămutatei lor 
România de mîine 
loc de fală intre națiunile lumii, 
va fi prosperă și fericită. Con
tinuator al celor mai înaintate 
tradiții ale luptătorilor din tre- 
-,ut pentru libertatea și fericirea po
porului, Partidul Comunist Român a 
deschis larg calea realizării acestei nobile 
aspirații, a călăuzit poporul la strălucitele 
victorii din anii construcției socialiste. Da, 
putem spune cu satisfacție și mindrie le
gitimă că România de astăzi nu numai că 
întruchipează, dar și depășește cu mult cele 
mai înflăcărate visuri ale Înaintașilor pa
ir i oți.

care au făcut 
toată puterea 

voințe că 
va ocupa un

limbă,

Marele adevăr născut din înțelepciunea 
poporului că „unirea face puterea" și-a do
vedit in acești ani deplina temeinicie : prin 
munca unită a tuturor oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, s-au ridicat, de 
la un capăt la altul'al tării, giganți side
rurgici și energetici, mari întreprinderi 
constructoare de mașini, vaste combinate 
chimice și petrochimice, importante unități 
ale industriei bunurilor de consum, s-au

și al celor trei decenii de la pro- 
Republicii ; acesta este, totodată, 

revoluției

României 
clamarea 
și al doilea an al cincinalului 
tehnico-științifice. Ce poate fi mai vrednic
de înalta pildă a înaintașilor decit cinstirea 
acestor aniversări prin fapte de muncă 
pentru înălțarea mai departe a patriei, 
prin îndeplinirea exemplară a tuturor sar
cinilor

K'

«s«

Istorie și contemporaneitate
în fotografie : la Focșani, profilat pe fundalul noilor ansambluri 
de locuințe, un obelisc marchează locul unde acum 118 ani se 
afla una din bornele hotarului ce despărțea arbitrar Principatele 

Romane
înălțat cartiere de locuințe cit întregi orașe, 
școli și institute de cercetări. Firește, toate 
acestea n-ar fi fost de Conceput fără unirea 
eforturilor oamenilor muncii din toate re
giunile țării, fără simbioza creatoare a tot 
ce este energie constructivă pe întreg cu
prinsul patriei.

Sărbătorim aniversarea Unirii Principate
lor în atmosfera specifică acestui an jubiliar 
— al centenarului Independentei de stat a

ce ne revin, prin întronarea in toate 
compartimentele vieții economico- 
sociale a unui profund spirit de 
bun gospodar al avuțiilor tării, 
muncind cu abnegație și dăruire 
pentru înflorirea continuă a 
României socialiste !

Cinstim, totodată, memoria sa
cră a făuritorilor Unirii și Inde
pendenței naționale prin intensi
ficarea educației patriotice a ma
selor largi de oameni ai muncii, 
prin dezvoltarea conștiinței socia
liste a poporului, ca temelie a 
unității moral-politice a tuturor 
cetățenilor tfxii. muncitori, țărani, 
intelectuali. români, maghiari, 
germani sau de alte naționalități, 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân, avangarda revoluționară a 
societății noastre, stegarul înain
tării ei neabătute pe. calea multi
lateralei propășiri, libere și inde
pendente. Să facem in așa fel in
cit fiecare cetățean al patriei să 
înțeleagă profund, organic, comu
nitatea de interese, de destine 
ce-1 leagă și unește prin mii de 

. fibre de toti ceilalți membri ai 
colectivității socialiste, să pătrun
dă in adincul fiecărei conștiințe 
convingerea fermă că fiecare om 
al muncii, fără deosebire de na
ționalitate, numai in cadrul aces
tei mari familii unite își poate 
asigura împlinirea tuturor viselor 
și năzuințelor, că de înflorirea 
patriei depinde hotărîtor bună
starea fiecărui fiu al ei și a tu
turor, că patria noastră comună, 
Republica Socialistă România, re
prezintă vatra unică și indivizi
bilă a făuririi unui viitor tot mai 
luminos pentru ei și pentru co
piii lor.

Aducînd din adincul sufletului 
prinosul lor de gind și fapta ani- 

Unirii de la 24 ianuarie 1859, oa- 
muncii, toti cetățenii patriei iși

versării
menii _____  __
reafirmă și cu acest prilej atașamentul de 
nezdruncinat față de politica partidului — 
chezășie a unității indisolubile a națiunii 
noastre socialiste — întărirea lor 
a transpune consecvent în viață 
Program al P.C.R. de făurire a 
socialiste multilateral dezvoltate 
tare a României spre comunism.

fermă de 
mărețul 

societății 
și inain-

JJnirea noastră

UNIREA
coloana infinită a istoriei românești
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în întreprinderile Capitalei.

Suplimentar — produse utile economiei naționale
Numeroase colective 

din întreprinderile din 
Capitală au reușit să 
realizeze. în două de
cade ale lunii ianuarie, 
importante cantități de 
produse peste prevede
rile planului. Deosebit 
de semnificative sînt în 
această privință rezul
tatele obținute de oa
menii muncii de la în
treprinderea „23 Au
gust", care, recent, au 
chemat la întrecere so
cialistă pe toti construc
torii de mașini din 
țară : în perioada men
ționată, ei au realizat 
peste prevederile de 
plan 170 tone oțel, mo-

toare cu ardere internă 
însumînd 1610 CP, 4 
locomotive diesel hi
draulice cu o capacita
te de la 450 CP pină la 
1 100 CP, peste 120 tone . 
mașini și utilaje tehno
logice. Succese similare 
au obținut și alte colec
tive de întreprinderi. 
La „Republica" au fost 
realizate suplimentar 
168 tone laminate finite 
și 28 tone țevi din oțel; 
la „Automatica" — mij
loace de automatizare 
în valoare de peste 245 
mii lei ; la „Electroteh
nica" — transformatoa
re și autotransforma-

toare de putere totali- 
zînd 530 kVA ; la „Izo
latorul" — 77 tone ma
teriale și elemente de 
construcții din mase 
plastice ; la „Electro
nica" — 930 receptoare 
pentru televiziune ; la 
întreprinderea de calcu
latoare electronice 
mijloace ale tehnicii 
calcul in valoare 
peste 9 milioane 
ș.a. Merită relevat
aproape pretutindeni, 
producția fizică supli
mentară a fost realizată 
pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (D. 
Tircob).

de 
de 
lei 
că,

La Bistrița
Se dezvoltă noul centru civic

La Bistrița continuă lucrările de 
construcție a noului centru civic. A- 
vînd conturate cîteva obiective încă 
din anii trecuți — sediul consiliului 
popular județean, complexul hotelier 
„Coroana de aur" și poșta — in 1977 
centrul civic își va întregi profilul 
prin înălțarea unor blocuri de locu-

ințe cu 310 apartamente. în cartie
rele „Andrei Mureșianu" și „Petre 
Ispirescu" ccnr*— 
lucrările la 450 
cele 1 100 care 
date locatarilor 
(Gh, Crișan).

constructorii au început1 
de apartamente din 
urmează să fie pre- 
pînă la finele anului.

Obiectivele majore ale chemărilor 
la întrecerea socialistă: 

MAf MULt~MAI BINE, 

MAI EFICIENT
Astăzi publicăm chemările la întrecere adresate de 1

• întreprinderea „Electrocentrale“-Deva
® întreprinderea de transporturi auto 

Ialomița
® întreprinderea agricolă de stat Ostrov - 

județul Constanța
• Grupul întreprinderilor de industrie locală 

al județului Mureș
• întreprinderea comercială de stat pentru 

mărfuri industriale Craiova
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Noi avem sfinte trei Uniri 
Și-avem trei Mume-Principate 
Unite-n cuget și-n simțiri, 
Unite și-ntru libertate.

Ni-i patria precum o piine, 
Pe soartă și pe vis stăpînă, 
Ce-și știe drumul către mîine. 
Trăiască patria română !

DIM. RACHICI

Sentimentul
Unirii

Sub culmile acestor munți, eterne, 
Pe rîul care nu ne mai desparte, 
Luceafărul de ziuă se așterne 
Din veacul cel eroic mai departe.- 
Un vuiet vechi de arme mai străbate 
Prin timp adînc și cît ne înfioară, 
Gîndul viteaz gîndește libertate 
Tn miezul lui alcătuind o țară.

Acolo jos e matca pururi trează, 
Acolo jos puternic grai ne spune 
Un dor al nostru plămădit pe-o rază 
Să ne numim români și națiune.
Tu, cel ce crești pe un pămînt cu flori, 
Tu, cel ce vii pe lume-n astă zi, 
lubește-ți lumea din trei zări surori, 
Du-i mai departe vrerea de-a trăi !

Ființei tale sprijin, treci zidirii 
Gest și tărie, focul ne-ncetat, 
Câci Sentimentul vajnic al Unirii 
Părinții din părinți ni l-au lăsat, 
îl vom păstra în inimă — cortioară, 
îl vom spori, trudind, cu frumuseți, 
S-avem un nume și s-avem o țară 
La temelii zidite-s multe vieți.

Aici ni-e casa, dăinuirii ei
Să-i fim oiicînd apărători și-aproape, 
Avem un rost, un steag și un temei 
Și-un sentiment atit de viu sub pleoape. 
Chip suveran se oglindește-n rouă 
Ca soarele într-un izvor de pîine, 
Noi ctitorim o Românie nouă 
Și-i creștem azi cetățile de miine.

GEORGE CHIRILĂ

În întîmpinarea Consfătuirii pe țară, ieri au început

Consfătuiri județene consacrate
activității de control obștesc

în luna februarie, potrivit hotărârii 
Biroului Executiv al Consiliului 
National al Frontului Unității Socia
liste, va avea loc Consfătuirea pe țară 
pentru analiza activității de control 
obștesc. Acest eveniment este prece
dat de consfătuiri județene, care 
marchează o importantă etapă pre
gătitoare. Primele consfătuiri s-au 
ținut, simbătă, în reședințele a 18 
județe : Alba, Argeș, Bacău, Bihor, 
Brașov, Cluj, Covasna, Dolj, Galați, 
Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Neamț, 
Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea» 
Vaslui.

Amploarea participării, însemnă
tatea problemelor supuse dezbaterii, 
întreaga desfășurare a consfătuirilor 
ilustrează in mod elocvent, rolul deo
sebit pe care partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
îl conferă controlului obștesc, ca fac
tor de mare importantă in sistemul 
democrației noastre socialiste.

O’ trăsătură definitorie a consfătui
rilor o constituie pronunțatul lor ca
racter de lucru, de viu și fructuos 
schimb de experiență, participanții 
examinînd, cu inalt simț de răspun
dere, aspectele multiple ale activi
tății de control obștesc, ale legisla
ției respective, precum și măsurile 
ce se impun pentru realizarea exem
plară a sarcinilor stabilite in acest 
domeniu de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

în rapoartele prezentate și în ca
drul dezbaterilor ce au avut loc s-a 
subliniat că, prin promovarea iniția
tivelor valoroase, prin criticarea

promptă și exigentă a neajunsurilof 
și sugerarea căilor și modalităților 
concrete pentru eliminarea lor, con
trolul obștesc și-a dovedit eficaci
tatea. influențînd pozitiv activitatea 
în sectoarele legate de aprovizionare, 
de ocrotirea sănătății, de asigurarea 
unor condiții de viată tot mai civi
lizate celor ce muncesc.

în cadrul consfătuirilor s-a evi
dențiat necesitatea de a se acționa 
cu fermitate pentru îmbunătățirea 
organizării și funcționării controlului 
obștesc, inclusiv a» legislației din 
acest domeniu, pentru ca el să de
vină un mijloc tot mai important de 
educație civică, de înlăturare a lip
surilor și neajunsurilor, de aplicare 
strictă a legilor țării. Totodată, s-a 
apreciat că se impune o legătură mai 
strinsă între controlul obștesc și 
controlul muncitoresc al activității 
economice și sociale, o îmbunătățire 
a stilului și metodelor de muncă ale 

■ consiliilor locale ale F.U.S. Partici- 
panții au făcut numeroase propuneri 
vizind ridicarea activității de control 
obștesc la nivelul cerințelor și exi
gentelor actuale.

în încheierea lucrărilor, participan
ts au adresat telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se angajează să-și îndepli
nească exemplar atribuțiile ce le 
revin, să-și consacre întreaga ener
gie și putere de muncă înfăptuirii 
politicii partidului, al cărei țel su
prem îl constituie bunăstarea și feri
cirea poporului.

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
■

Expresii vii ale 
conștiinței 
socialiste

Actualitatea politică pe plan intern 
a fost dominată în săptămîna pe care 
o încheiem de chemările la întrecerea 
socialistă pentru depășirea planului 
pe acest al doilea an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. Au a- 
dresat chemări în aceste zile Comi
tetul județean Olt al P.C.R.. către 
comitetele județene de partid și toți 
oamenii muncii din agricultură pen
tru depășirea sarcinilor de plan pe 
anul 1977, Consiliul popular al ju
dețului Bacău, către consiliile popu
lare județene și al municipiului 
București, Consiliul popular al co
munei Gruiu din județul Ilfov, că-

PROTECȚIA MUNCII
preocupare de seamă a statului nostru

— Se știe că la noi frecvența 
accidentelor de muncă este re
dusă in comparație cu alte țări, 
ce au un nivel de dezvoltare 
asemănător, iar, după cum ne-au 
informat specialiștii, in ultima 
vreme curba accidentelor este 
intr-o evidentă descreștere. 
Cum apreciați această tendință 
si căror factori se datorează 1 

— înainte de a vorbi despre si
tuația protecției muncii in anul tre
cut, consider că trebuie subliniat 
ceea ce caracterizează in general a- 
ceastă activitate în tara noastră. Este 
știut că. prin întregul lor conținut, 
planurile noastre de dezvoltare eco- 
nomico-socială au drept scop suprem 
satisfacerea cerințelor materiale și 
spirituale mereu crescinde ale oa
menilor muncii, ale întregii nopu-. 
lății. în contextul grijii față de om 
se însfrie și activitatea de protec
ție a muncii, legiferată în tara noas
tră ca politică de stat și care urmă
rește elaborarea și aplicarea unui 
ansamblu de măsuri menite să asi

gure îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, în toate domeniile de activi
tate, în condiții normale de muncă, 
fără accidente și fără accidentați. în 
această ordine de idei, merită evi
dențiat faptul că succesele deosebite

muncii 
atit 
economiei

au avut drept 
creșterea în ritmuri 

noastre, cit și
și a 
rezultat 
înalte a 
realizarea unor condiții tot mai bune 
de muncă.'

In același timp, în scopul asigură

Convorbire cu tovarășul ing. Ilie CÎȘU,
adjunct al ministrului muncii și șef al Inspecției de stat pentru 

protecția muncii

obținute în îndeplinirea și depășirea 
planului de stat, pe anul 1976. au fost 
realizate concomitent cu diminuarea 
substanțială a numărului de acci
dente cu urmări grave în comparație 
cu anii anteriori. Noile unități in
trate în producție și modernizarea 
celor existente, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și 
cum și îmbunătățirea 
tivității de conducere 
zare a procesului

tehnicii, pre- 
continuă a ac- 
și de organi- 
de producție

rii unor măsuri speciale de protecție 
a muncii, statul nostru a cheltuit in 
1976 peste 2 miliarde lei pentru echi
pamente și dispozitive de protecție, 
propagandă, instruirea și perfecțio
narea pregătirii personalului in acest 
domeniu.

Pe baza sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului și prin aplicarea 
prevederilor Programului comun de 
măsuri al Consiliului de Miniștri și 
Consiliului Central al U.G.S.R., din

octombrie 1975, ministerele econo
mice, cu sprijinul Ministerului Mun
cii și al U.G.S.R., au organizat nu
meroase acțiuni de control cu pri
vire la aplicarea legislației și nor
melor de protecție a muncii, care au 
asigurat ca in întreprinderi, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, să se realizeze o serie de 
măsuri eficiente pentru prevenirea 
accidentelor de muncă și a bolilor 
profesionale. Drept rezultat, în 1976 
s-a redus numărul total al acciden
telor de muncă, cele mortale și cu 
invaliditate situindu-se la cel 
scăzut 
scăzut, 
zurilor 
nale.

tre consiliile populare comunale. 
La rândul lor, colectivele din- 
tr-un număr de unități din industrie, 
agricultură, construcții, transporturi, 
de cercetare științifică și proiectare, 
cit si din alte domenii — evaluîn- 
du-și cu răspundere posibilitățile d« 
care dispun — și-au stabilit angaja
mente mobilizatoare, adiresînd unită
ților similare însuflețite chemări la 
întrecere socialistă.

Oricit de multiple apar obiectivele 
și măsurile conținute în chemări, a- 
cestea au drept punct, major de con
vergență preocuparea de a înfăptui 
exemplar sarcinile și indicațiile pri
vind creșterea eficienței economice 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Comitetului 
Central din 2—3 noiembrie și la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., din decembrie anul trecut! 
Este o dovadă elocventă a înțelegerii 
depline de către organizațiile de par
tid, de către colectivele de muncă a 
faptului că folosirea cu înaltă efici
entă a resurselor materiale și tehni
ce constituie însăși cheia de boltă a 
dezvoltării accelerate a țării, a ridi
cării nivelului general de trai. Mic
șorarea consumurilor și economi
sirea strictă a resurselor mate
riale, sporirea gradului de valori
ficare a acestora, obținerea de pro
duse cu înalt nivel tehnic și calita
tiv, mereu înnoite și modernizate, 
creșterea susținută a 
muncii, realizarea de 
ieftine, cu consumuri 
materiale și într-un
scurt, gospodărirea chibzuită a fie
cărui petic de pămînt, afirmarea pu
ternică a creației științifice și teh
nice proprii — toate acestea consti
tuie în etapa actuală îndatoriri de 
căpetenie ale 
indiferent de 
tate.

Numeroase
bit de pregnant hotărîrea colective
lor de muncă de a acționa neslăbit 
in aceste direcții : „Turbine mai u- 
șoare cu 30 de tone", „Economisim 
pe șantierele noastre 80 000 tone ma
teriale de construcții", „Din econo
mii — 1 170 apartamente în plus", 
„Metalul, lemnul, combustibilul și 
energia electrică — judicios gospo
dărite", „Importante economii d« 
material lemnos" — iată vești ates- 
tînd ihalta conștiință, patriotismul 
fierbinte și atașamentul oamenilor

productivității 
investiții mai 
mai reduse de 
timp cit mai

fiecărui om al muncii, 
sectorul său de actlvi-

fapte ilustrează deose-

mai 
nivel din ultimii cinci ani. A 
de asemenea, numărul ca
de noi îmbolnăviri profesio-

— Se poate aprecia 
situația in domeniul 
muncii este satisfăcătoare.

— Atîta vreme cit au loc accidente de 
muncă, oricît de puține ar fi, situa
ția in acest domeniu nu ne poate

deci că 
protecției

(Continuare in pag. a Il-a) (Continuare în pag. a V-a)
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CHEMĂR9 LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
întreprinderea

„Electr ocentrale“-Deva
către toate întreprinderile 

din ramura energiei electrice
Călăuzit de prețioasele indicații date de secretarul general al 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 2—3 noiembrie și la consfătuirea de lucru din 27—28 decembrie 
1976, colectivul întreprinderii „Electrocentrale‘'-Deva se angajează, 
cu întreaga sa capacitate, pentru realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul 1977 — an hotăritor pentru îndeplinirea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice — și cheamă la întrecere socialistă 
toate întreprinderile din ramura energiei electrice, cu următoarele 
obiective :

1. Depășirea planului producției globale industriale cu 25 milioa
ne Iei, prin :

— realizarea peste prevederi a unei producții de energie electrică 
pe bază de cărbune de 100 milioane kWh, depășirea producției de 
piese de schimb confecționate in atelierele proprii, creșterea volu
mului de piese recondiționate, efectuarea cu forțe proprii a unui 
volum cit mai mare de lucrări de reparații capitale.

2. Creșterea puterii efectiv utilizabile medii anuale cu 25 MW, 
prin punerea în funcțiune a grupului nr 5 de 210 MW, de la cen
trala termoelectrică Mintia, cu o lună mai devreme față de terme
nul prevăzut și realizarea indicatorilor tehnico-economici proiectați 
cu 3 luni mai devreme față de durata aprobată, asigurarea funcțio
nării optime a instalațiilor de preparare a prafului de cărbune, 
scurtarea duratei de staționare în reparații a agregatelor energetice 
și îmbunătățirea calității lucrărilor de întreținere și reparații, elimi
narea avariilor și incidentelor din vina personalului, reducerea nu
mărului și duratei celor provenite din alte cauze.

3. Sporirea peste plan a productivității muncii cu 25 000 lei p« 
lucrător, prin organizarea mai bună a producției și muncii, optimi
zarea pregătirii, organizării și executării lucrărilor de reparații, 
creșterea ponderii lucrărilor în acord global cu 10 Ia sută față de 
anul precedent.

4. Obținerea unei economii de 3 000 tone combustibil conventional, 
prin gospodărirea judicioasă a combustibililor și energiei, exploa
tarea instalațiilor la parametri optimi, realizarea celor mai econo
mice regimuri de funcționare a blocurilor, reconstrucția morilor do 
cărbune aferente cazanelor etapei 3X50 MW de la Uzina electrică 
IParoșeni, realizarea măsurilor rezultate din bilanțurile energetice, 
generalizarea la toate locurile de muncă a inițiativei „Fiecare kWh, 
calorie, gram — folosit cu maximă eficiență", reducerea pierderilor 
de energie termică prin întreținerea corespunzătoare a rețelelor de 
transport și distribuție.

5. îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor-unelte din ate
lierele proprii cu 1 la sută fată de plan, prin organizarea funcțio
nării mașinilor-unelte în 3 schimburi, reducerea termenelor de sta
ționare a acestora în revizii și reparații, policalificarea muncitorilor 
care lucrează la mașinile-unelte, aprovizionarea corespunzătoare a 
atelierelor mecanice, cu materii prime.

6. îmbunătățirea indicelui dc utilizare a fondului de timp al 
muncitorilor cu 0,5 Ia sută fată de realizările anului 1976.

7. Asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a unui număr 
de 800 lucrători, prin cursuri fără scoatere din producție și trimi
terea unui număr de 60 lucrători la cursurile de perfecționare orga
nizate de Ministerul Energiei Electrice.

8. Efectuarea a 40 000 ore muncă patriotică, pentru realizarea 
unor lucrări la construcția blocului de 88 apartamente, amenajarea 
și întreținerea spațiilor verzi din incinta termocentralelor, partici
parea la lucrări de înfrumusețare a localităților unde locuiesc lu
crătorii întreprinderii.

Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, comitetul sindi
catului și comitetul U.T.C., toți lucrătorii întreprinderii „Electro- 
centrale“-Deva asigură conducerea partidului și statului că vor 
munci cu elan și responsabilitate in vederea realizării exemplare 
a angajamentelor asumate, transpunind neabătut in viață sarcinile 
Stabilite de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român.

Secretarul comitetului de partid,
Borel MALEA
Președintele comitetului 
sindicatului,
Adam JURCA

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
ing. Ieronim RUSAN
Secretarul comitetului U.T.C 
Nicolae PANȚA

întreprinderea
t - tf‘' v —‘ r A »,

de transporturi auto Ialomița 
către toate întreprinderile 

de transporturi auto
Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderea 

de transporturi auto Ialomița își exprimă hotărîrea de a munci fără 
preget pentru ca hotărîrile Congresului al Xl-lea al partidului să 
fie îndeplinite și depășite.

Succesele obținute în anul 1976 constituie pentru noi un factor 
mobilizator în vederea îndeplinirii și depășirii obiectivelor anului 
1977. Astfel, planul de mărfuri expediate a fost depășit cu 15,9 la 
șută, veniturile brute din activitatea de transport au fost cu 10,3 la 
sută mai mari decît s-a prevăzut, iar la productivitatea muncit s-a 
depășit sarcina de plan cuzll,4 Ia sută. De asemenea, cheltuielile la 
1 060 tone km convenționale s-au redus peste prevederi cu 14,3 lei, 
prin economisirea a 385 tone benzină și 174 tone motorină.

Ținind seama de aceste rezultate, de experiența noastră și de 
sarcinile ce ne revin în înfăptuirea obiectivelor din planul pe 1977, 
colectivul intreprinderii noastre cheamă la întrecere socialistă toate 
întreprinderile de transporturi auto, luindu-și următoarele anga
jamente :

— Depășirea planului de venituri brute din activitatea de trans
port cu 3,6 la sută, prin creșterea coeficientului de utilizare a parcu
lui pentru transport-marfă cu 3,1 la sută, a coeficientului de utili
zare a capacității cu 2,2 la sută și a productivității pe tona capa
citate cu 5 la sută.

— Depășirea cu 5 Ia sută a volumului de mărfuri expediate, repre- 
zentînd 550 mii tone, prin reducerea timpilor de staționare la opera
țiile de incărcare-descărcare, extinderea mecanizării și a tehnologii
lor moderne de transport, precum și prin depășirea numărului de 
remorci, la 100 autocamioane apte pentru tractare de remorci, cu 3 
la sută.

— Depășirea productivității muncii cu 3,7 la sută, prin aplicarea 
metodelor moderne de programare și dispecerizare a mijloacelor de 
transport, în vederea îmbunătățirii continue a calității prestațiilor, 
deschiderea de noi trasee și introducerea de noi curse pentru satis
facerea integrală a cerințelor publicului călător.

— Realizarea de economii la prețul de cost in valoare de 880 
mii lei, prin reducerea consumului de carburanți cu 220 tone ben
zină, 80 tone motorină, a consumului de energie electrică cu 22 mii 
kWh și reducerea cheltuielilor de întreținere și reparații.

— Depășirea planului de beneficii cu 1,6 milioane lei.
în vederea realizării. acestor obiective ne-am propus ca în acest 

an să modernizăm activitatea de întreținere și reparații prin organi
zarea de linii de diagnosticare în toate autobazele, dotate cu apara
tură nouă de înaltă tehnicitate, să continuăm autodotarea cu dispo
zitive și aparatură care să asigure creșterea productivității muncii, 
să generalizăm aplicarea metodei schimbului de agregate și să sis
tematizăm spațiile tehnologice pentru organizarea lucrului pe tacte 
de operațiuni.

Vom continua dotarea cu aparatură, utilaje și dispozitive a Gru
pului școlar auto Călărași, în vederea perfecționării procesului de 
învățămint.

Ne vom preocupa de îmbunătățirea condițiilor de lucru și do 
viață ale personalului, prin construirea de stații de spălare mecani
zată cu două tuneluri la autobaza Călărași, construirea unui grup 
social la autobaza Lehliu și amenajarea unui grup social la autobaza 
Călărași.

Realizarea angajamentelor asumate va fi asigurată prin antre
narea întregului colectiv de muncă ia îmbunătățirea calității presta
țiilor și executarea transporturilor in condiții de deplină siguranță 
a circulației, prin utilizarea intensivă a fondului de timp disponibil 
al mașinilor, utilajelor și instalațiilor, pe baza unui program de mă
suri riguros întocmit, precum și prin eliminarea evenimentelor ru
tiere și a accidentelor de muncă.

în vederea înfăptuirii acestor angajamente ne vom dărui întreaga 
putere de muncă și întreaga noastră capacitate creatoare, astfel ca, 
alături de întregul popor, să ne aducem contribuția la măreața operă 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Secretarul comitetului de partid.
Dumitru I. CONSTANTIN
Președintele comitetului 
sindicatului,
Dumitru MHIA1LA

Președintele consiliului 
oamenilor muncii,
Nicolae HÎNCU
Secretarul organizației U.T.C.
Vasile HAG1ANU

întreprinderea agricolă 
de stat Ostrov, județul 

Constanța 
către toate întreprinderile agricole 

de stat cu profil vitipomicol 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderea agricolă 

de stat Ostrov, județul Constanța, însuflețiți de mărețele obiective 
stabiiite de eel de-al Xl-lea Congres al partidului, cu privire la 
dezvoltarea și modernizarea agriculturii, hotăriți să continue și în 
viitor seria rezultatelor bune obținute in anii anteriori, adresează 
tuturor colectivelor de muncă din unitățile agricole de stat cu profil 
vitipomicol chemarea Ia întrecere socialistă pe anul 1977, în vederea 
realizării și depășirii tuturor indicatorilor de plan.

Angajamentul nostru în cadrul întrecerii se concretizează in ur
mătoarele obiective :

— depășirea planului producției totale de struguri cu 10,6 la sută,
pe seama sporirii producției medii la hecțar cu 1500 kg față de 
prevederi ; ; ■

— creșterea productivității, muncii cu 8 la sută ;
— livrarea suplimentară la fondul de stat a 2 250 tone struguri ;
— depășirea livrărilor la export cu 9,5 la sută ;
— obținerea de beneficii suplimentare în valoare de 11 milioa

ne lei ;
— reducerea consumului planificat la combustibilul convențional 

cu 14,2 la sută ;
— reducerea consumului normat de energie electrică cu 14,5 la 

sută.
Pentru înfăptuirea acestor obiective vom lua următoarele măsuri :
— încheierea în acest an a acțiunii de modernizare și îndesire 

a plantației de vie ;
— executarea lucrărilor de scarificare pe 500 hectare vie și ad

ministrarea de îngrășăminte naturale pe 200 hectare ;
— realizarea, prin autoutilare, a unor instalații și dispozitive care 

să contribuie la mecanizarea lucrărilor solului, ușurarea efortului 
fizic și creșterea productivității muncii.

în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale angajaților 'între

prinderii, se vor da în folosință, cu fiO^zile mai devreme, un bloc 
cu 32 apartamente și 3 cămine pentru Rnfamiliști, cu o capacitate 
de cazare de 300 locuri. \

Sub conducerea organizației de partid, vom organiza la un nivel 
superior întrecerea socialistă în toate fermele și sectoarele de acti
vitate, vom acționa pentrij asigurarea unor condiții de muncă si 
viață din ce .în ce mai btjle tuturor lucrătorilor din întreprindere, 
pentru ridicarea gradului KSr de pregătire profesională și politico- 
ideologică.

Sintem hotăriți să ne dăruim întreaga putere de muncă si capa
citate creatoare realizării angajamentelor asumate, conștienți fiind 
că, îndeplinind sarcinile ce revin agriculturii, ne aducem contribuția 
la înfăptuirea Programului partidului, la creșterea nivelului de trai 
al poporului, la edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre comunism.

Secretarul comitetului de partid.
Constantin PREOTEASA
Președintele comitetului 
sindicatului,
Costel DOBREF

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
ing. Gheorghe 
I.OZOVEANU
Secretarul organizației U.T.C., 
ing. Gheorghe GLĂMAN

Grupul întreprinderilor 
de industrie locală 
al județului Mureș 
către toate unitățile 
de industrie locală

însuflețite de mărețul Program adoptat de cel de-al Xl-lea 
Congres al partidului, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul Grupului întreprinderilor de industrie locală al județului 
Mureș, avind in vedere sarcinile mobilizatoare care le stau in față, 
precum și rezultatele obținute in primul an al cincinalului 1976—1980, 
cheamă la întrecere socialistă unitățile de industrie locală din în
treaga țară, angajîndu-se să realizeze :

1. Depășirea planului producției globale industriale cu 45 milioa
ne lei, realizind peste prevederi următoarele produse mai impor
tante : 2,5 milioane bucăți cărămizi și blocuri ceramice ; 100 mii 
bucăți cahle teracotă ; 1 OOp tone terasit ; 2,5 milioane bucăți amba
laje de sticlă ; 800 mii bucăți sticle artizanat ; 45 tone produse din 
mase plastice ; mobilă în valoare de 3 milioane lei ; bunuri de larg 
consum metalo-chimice și electrice în valoare de 4 milioane lei ; 
300 tone produse zaharoase și siropuri ; piese de schimb în valoare 
de 5 milioane lei.

2. Diversificarea producției, prin realizarea peste plan a 90 pro
duse și sortimente noi și reproiectate. din care 60 produse pentru 
fondul pieței și export,» reprezentînd mobilier adecvat spațiilor de 
locuit din blocuri, articole metalo-chimice pentru uz gospodăresc, 
jucării, sortimente de băuturi răcoritoare și siropuri din materii 
prime indigene și altele.

Vom introduce peste plan 9 tehnologii noi în ramurile alimen
tară, chimie, metal, lemn și materiale de construcții, îndeosebi 
pentru valorificarea cetinei de brad, a deșeurilor de carbonat de 
caiciu și de cauciuc.

3. Prin realizarea unor produse noi cu grad înalt de prelucrare 
și îmbunătățirea calității, vom livra suplimentar la fondul pieței 
mărfuri în valoare de 3 milioane lei, iar Ia export produse in va
loare de 500 mii lei valută.

Se va lărgi cooperarea cu industria republicană, realizindu-se 
pe această cale o producție de circa 100 milioane Iei.

4. Vor fi valorificate suplimentar în sfera producției următoarele 
cantități de deșeuri : 170 tone lemn, 15 tone metal, 100 tone mase 
plastice, 40 tone sticlă, 10 tone metale neferoase. Producția obținută 
pe seama acestor acțiuni va fi de 6 milioane lei.

5. Economisirea față de consumurile normate a 30 tone metal, 
60 mc material lemnos, 20 tone ciment. 15 tone cauciuc, 250 tone 
combustibil convențional, 250 mii kWh energie electrică.

6. Depășirea nivelului planificat de creștere a productivității 
muncii cu 3 000 lei pe angajat, prin îmbunătățirea indicilor de uti
lizare a mașinilor și utilajelor conducătoare și extinderea acor
dului global la 90 la sută din totalul muncitorilor ; indicele de 
utilizare a fondului de timp al muncitorilor va crește cu 1 la sută 
față de cel realizat în anul 1976.

7. în scopul asigurării necesarului de cadre calificate pentru noile 
Obiective, se vor califica-1100 muncitori prin cursuri cu participare 
în producție și sef’^va perfecționa pregătirea profesională a 1600 
angajați.

8. Vom pune in funcțiune cu 30 zile înainte de termen două
obiective de invesiițif. obținîndu-se un spor de producție de 3 mi
lioane lei. s-

9. Vom realiza prin autoutilare diferite mașini, utilaje, dispozi
tive și piese de schimb în valoare de 3 milioane lei.

Lucrătorii din industria locală a județului Mureș vor întimpina 
marile evenimente ale anului 1977 prin realizarea exemplară a 
planului și angajamentelor asumate, aducindu-și contribuția la înde
plinirea sarcinilor trasate de Congresul al Xl-lea al partidului, de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă România.

Secretarul comitetului de partid, 
ing. Rădica PEȚAN
Președintele comitetului 
sindicatului,
Simion TRÎNCEANU 

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
ing. GEDO ȘîeSan
Secretarul comitetului U.T.C, 
ing. KIRALY Șteian

întreprinderea comercială 
de stat pentru mărfuri 

industriale Craiova
către toate unitățile de comerț
Convins de necesitatea ridicării întregii activități comerciale la 

nivelul sarcinilor trasate de conducerea partidului cu privire la îm
bunătățirea aprovizionării și servirii populației cu bunuri de consum. 
Colectivul I.C.S. mărfuri industriale Craiova adresează chemarea la 
întrecere socialistă către toate unitățile de comerț, pentru înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor de mare răspundere ce revin acestei 
ramuri de âctivitate in anul 1977, angajîndu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

Depășirea planului de desfacere a mărfurilor cu amănuntul ca 
11 milioane lei, acționind pentru :

— aprovizionarea populației cu Întreg sortimentul de mărfuri 
solicitat de cumpărători, asigurat prin respectarea contractelor în
cheiate cu furnizorii și valorificarea resurselor locale ; organizarea 
mai bună a recepției calitative a mărfurilor ;

— repartizarea judicioasă a fondului de marfă pe teritoriu, pe 
cartiere și unități ;

— studierea sistematică a cererii de consum a populației, prin 
consultarea largă a cumpărătorilor ;

— organizarea a 30 de expoziții cu vinzare și parăzi ale modei, 
in cadrul cărora se vor prezenta produse și modele noi și de 
sezon ;

— efectuarea, în acest an. a cel puțin 15 demonstrații practice Ia 
mărfurile de uz gospodăresc noi și cu grad de tehnicitate ridicat, în 
unitățile și întreprinderile in care lucrează un număr mare de 
femei ;

— îmbunătățirea formelor de publicitate și reclamă comercială, 
in vederea informării cumpărătorilor asupra mărfurilor puse in 
vinzare..

Ridicarea nivelului de servire a populației, prin :
— folosirea rațională a formațiilor de lucru la fiecare unitate, în 

funcție de sezon și de cererea de consum ; îmbunătățirea progra
mului de funcționare a unităților : cuprinderea de 360 de angajați jn 
cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale ;

— extinderea serviciilor către, populație, transportarea mărfur. 
lor cu volum mare la domiciliul cumpărătorilor, montarea mobilei, 
in apartamente, asigurarea retușului confecțiilor la toate magazinele 
specializate ;

— imprimarea unei atitudini pline de solicitudine și respect in 
relația vinzător-cumpărător, prin organizarea de acțiuni politice și 
cultural-educative în scopul creșterii conștiinței socialiste a lu
crătorilor ;

— extinderea metodelor și inițiativelor avansate de muncă : nu
mărul brigăzilor de bună servire va crește in anul 1977 ia 20 ; ini
țiativele „controlul și autocontrolul" și „contul colector de econo
mii al grupei sindicale" vor fi extinse în 15 unități ; se va practica 
săptămînal „Ziua șefului de unitate la raft", pentru a participa 
efectiv la vinzare și studierea cererii de consum ; 10 unități vor 
deveni model in organizarea activității de aprovizionare și servire 
a populației.

Gospodărirea, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-mate- 
riale, urmărindu-se :

— creșterea gradului de utilizare a spațiilor comerciale, prin ex
tinderea suprafeței sălilor de vinzare și de expunere a mărfurilor 
în unitățile existente, modernizarea și introducerea autoservirii, 
alegerii libere a mărfurilor și a altor forme avansate de desfacere 
în unitățile modernizate, obținîndu-se pe aceste căi o sporire a 
desfacerilor, pe mp suprafață comercială, cu 3 la sută ;

— redarea în funcțiune a patru unități reprezentînd foste vaduri 
comerciale ;

— intensificarea comerțului stradal și înființarea a Încă 20 puncte 
de desfacere permanente și sezoniere ;

— organizarea unui bazar comercial in zona de aflux a cumpă
rătorilor, care să desfacă mărfuri de cerere curentă ;

— îmbunătățirea activității de colectare și gospodărire a ambala
jelor, în vederea valorificării lor prin I.C.V.A. ;

— mecanizarea operațiunilor de incărcare-descărcare a mărfuri
lor cu volum mare de muncă.

Prin sporirea eficienței economice a întregii activități și creșterea 
rentabilității tuturor unităților comerciale se vor reduce cheltuielile 
de circulație cu 600 000 lei. Pentru aceasta ne propunem :

— instituirea unui regim strict de economii la cheltuielile adrnl- 
nistrativ-gospodărești, care să conducă la o economie peste plan de 
1 la sută ;

— accelerarea viteze! de circulație a mărfurilor cu 2 zile :
— sporirea productivității muncii cu 1 la sută peste sarcina 

planificată.
Depășirea beneficiului planificat cu 1 milion Iei prin : Îmbună

tățirea structurii stocurilor de mărfuri ; creșterea ponderii mărfu
rilor achiziționate direct de la furnizorii locali ; prevenirea cauzelor 
care generează pagube in avutul obștesc ; îmbunătățirea controlului 
gestionar; recuperarea și lichidarea integrală a pagubelor 
constatate.

îmbunătățirea condițiilor dc muncă și sociale ale lucrătorilor, 
respectarea normelor de protecția muncii, in stopul prevenirii acci
dentelor și îmbolnăvirilor, prin utilizarea integrală și ' eficientă a 
fondurilor prevăzute.

Secretarul comitetului de partid.
Dumitru PREDA
Președintele comitetului 
sindicatului,
Ion GORGAN

Președintele consiliului 
oamenilor muncii.
Ovidlu RĂDUICA
Secretarul organizației U.T.C., 
Dan R1ZEA

De la pupitrele de comandă și instalațiile de automatizare sînt conduse și supravegheate complexele procese tehnologice în cadrul Combinatului petrochimic Pitești Foto : E. Dichiseanu

într-o scurtă discuție avută Înain
tea începerii adunării pentru dare 
de seamă și alegeri a organizației 
de bază nr. 1 de la întreprinderea 
„Hidromecanica" Brașov, tovarășul 
Gherasim Mates, secretarul organi
zației, a ținut să ne spună că, acor- 
dind o atenție deosebită reducerii 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combusti
bil, diminuării 
cheltuielilor ma
teriale, scăde
rii costurilor de 
producție, comu
niștii din organi
zație și-au propus 
să asigure un loc 
primordial în ca
drul dezbaterilor 
din adunarea pen- ’ 
tru dare de sea
mă și alegeri a- 
cestor imperative 
majore.

Atît darea de 
seamă, cit și unii 
vorbitori au ținut 
să reliefeze, în 
cuvîntul lor. cîte- 
va din succesele 
obținute de co
lectivul turnăto
riei de oțel, care 
le dau dreptul să aspire la cîștiga- 
rea pentru a 14-a oară conse
cutiv, a titlului de secție frun
tașă pe întreprindere. In același 
timp, s-a evidențiat contribuția pe 
care biroul, precum și unii comuniști 
ca Ștefaâ Dina, Arpad Simion, 
Ladislau Șerban, Nicolae Toa- 
der, Zoltan Lorincz, Gheorghe Ga- 
lavan, Gheorghe Cristea, Ervin 
Binder etc. au adus-o la perfecționa
rea stilului și metodelor muncii de 
partid și, prin aceasta, la succesele 
obținute.

Dar elementul cel mai semnificativ 
l-a constituit, fără îndoială, spiritul 
de exigență și combativitate. In cu- 
vintul tor, vorbitorii au pornit de la 
răspunderea ce revine organizației 

de bază pentru unele neajunsuri 
care s-au manifestat în activitatea 
secției in domeniul gospodăririi ma
teriilor prime și materialelor, al re
ducerii costurilor de producție. Re- 
ferindu-se la unele din ne Împlinirile 
muncii desfășurate în anul trecut, 
unii vorbitori — printre care șefii de 
echipă loan Neagu și Alexandru Ni-

ADUNĂRILE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Atitudinea revoluționară presupune azi 
spirit de bun gospodar

— subliniază comuniștii discutând despre economisirea metalului

cuiiță, sudorul loan Cazacu și alții — 
au cerut viitorului birou, întregii or
ganizații, să-și facă mai mult sim
țită prezența in viața secției, spriji
nind într-o măsură mai mare decit 
pină acum conducerea tehnico-admi- 
nistrativă in vederea lichidării risi
pei de metal, care este deosebit de 
păgubitoare. „Această prezență — a 
spus maistrul Gheorghe Pasca — 
trebuie să-și găsească materializarea 
în efortul comuniștilor de a imprima, 
prin vorbă și faptă, un veritabil spi
rit gospodăresc tuturor membrilor co
lectivului. Nu ne este permis să tre
cem nepăsători pe lingă manifestă
rile de irosire a unor oțeluri înalt- 
aliate. care se aduc din import cu 
bani grei. In loc să avem grijă să Ie 

gospodărim cit mai judicios, mai dăm 
Uneori și rebuturi, mai lăsăm să se 
piardă oțel lichid și deșeuri".

„Comuniștilor le revine îndatorirea 
de a lupta pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri și, totodată, pentru găsi
rea de noi și noi posibilități de re
ducere a consumurilor de metal, sar
cina secției fiind de 3 la sută pentru 

acest an — a adăugat. Ia rîndul său, 
ing. Dumitru Ștefan, șeful secției. 
Numai pe baza unei simple evaluări 
s-au identificat posibilități de a se 
consuma în 1977 cu 100 tone mai 
puțin metal, din care o bună parte 
oțeluri inalț-aliate".

Pornind deci de la sarcinile mobi
lizatoare ce revin colectivului in 
anul 1977 — cînd cheltuielile mate
riale vor trebui reduse cu circa 40 lei 
la 1 000 lei producție marfă — mai 
mulți vorbitori, printre care inginerii 
Mihai Baciu și Dicu Foril. lăcătușul 
Ervin Binder și economistul Otto 
Bouriceanu, au reliefat necesitatea 
ca pe agenda de lucru a viitorului 
birou să fie inclusă cu prioritate 

problema gospodăririi judicioase a 
metalului, a reducerii costurilor de 
producție. In acest sepp s-a propus 
— și s-a înscris apoi in hotărîrea 
adunării — ca biroul să dezbată sis
tematic și să controleze cum sînt 
duse la îndeplinire prevederile pro
gramului alcătuit din 40 de măsuri, 
program menit să ducă la realizarea 

acestor obiective, 
ca și ale hotărîrii 
adunării, îndepli- 
nindu-și cu mai 
multă competentă 
rolul de conducă
tor politic.

De altfel, o 
parte din măsuri
le tehnico-econo- 
mice preconizate 
au și intrat în a- 
plicare. Amintim, 
printre acestea, 
pe cele care se 
referă la perfec
ționarea tehnolo
giilor de turnare 
a unor repere, fo
losirea unor lianți 
sintetici de mare 
eficientă econo
mică, îmbunătă
țirea rețetelor și 
amestecurilor de 
formare.

In hotărire au fost incluse un 
șir de prevederi foarte precise, 
printre care obligația biroului de 
a repartiza pe membrii săi pe 
ateliere, încredințarea de sarcini 
concrete comuniștilor din conducerea 
atelierelor și echipelor și instituirea 
obligației acestora de a informa bi
roul sau adunarea generală despre 
îndeplinirea lor, actualizarea siste
matică a propagandei vizuale, a ga
zetei de perete, intensificarea prin 
toate mijloacele a activității ideolo
gice și politico-educative, urmărirea 
strictă a obiectivelor stabilite.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Protecția muncii
(Urmare din pag, I)
mulțumi. Nu treouie uitat nici 
un moment că este vorba de 
viața și sănătatea oamenilor. Analiza 
cauzelor accidentelor de muncă re
levă că marea lor majoritate se da- 
toresc indisciplinei, nerespectării 
unor prevederi legale, a normelor dc 
protecția muncii. Această apreciere 
este probată și de faptul că nume
roase accidente se produc chiar 
acolo unde există toate premisele 
tehnice și tehnologice pentru a le 
putea preveni. Lipsa de asistență 
tehnică și de supraveghere, neuitili- 
zairea echipamentului și dispozitive
lor de protecție, organizarea de
fectuoasă a tocurilor de muncă, ne
glijența, necunoașterea unor măsuri 
prevăzute de normele de protecție 
a muncii sînt tot atîtea aspecte 
de indisciplină și de încălcare a le
gii. In multe cazuri, în întreprinderi 
se stabilesc măsuri bune, dar nu se 
urmărește cu perseverență nici de 
către inspectorii noștri, nici de către 
conducerile unităților și ale locurilor 
de muncă, transpunerea în viată, la 
termenele stabilite. a măsurilor 
adoptate.

— Care sint direcțiile princi
pale spre care trebuie orientată 
activitatea de proiecție a muncii 
in acest an ?

— Problemele care se pun în do
meniul protecției muncii sint foarte 
complexe in fiecare ramură, între
prindere și loc de muncă. Apreciem 
că pentru rezolvarea lor există atit 
premisele tehnico-materiale. cit și 
forma și capacitatea organizatorică 
ce pot și trebuie să ducă la îmbună
tățirea in continuare a situației In 
domeniul protecției muncii.

în primul rind, se impune crește
rea mai accentuată a preocupării și 
răspunderii celor oare organizează, 

conduc și controlează procesele de 
producție și formațiile de lucru pen
tru aplicarea tuturor măsurilor 
privind protecția muncii. Se impune, 
de asemenea, mai multă preocupare 
pentru ca prevederile legii menite să 
prevină accidentele să se aplice în
tocmai de la punerea în funcțiune 
a noilor obiective, iar mașinile și 
utilajele din producția internă sau 
din import să fie dotate cu dispoziti
vele de securitate necesare. Din 
cercetarea cauzelor care au dus 
la unele îmbolnăviri profesionale sau 
accidente a rezultat că între acestea 
se numără și unele omisiuni în pro
iectare, ceea ce constituie o încăl
care a prevederilor Legii nr. 5/1965 cu 
privire la protecția muncii, a nor
melor republicane și departamenta
le de protecție a muncii. De aceea, se 
impune exigență crescută și din par
tea organelor de avizare și a comi
siilor de recepție a noilor obiective 
sau produse.

Totodată, este necesar ca organele 
de conducere colectivă din între
prinderi, folosind șl observațiile, în
drumările și indicațiile date de in
spectorii de protecția muncii, să i- 
dentifice, să „inventarieze", ca să zic 
așa, cu precizie, locurile de muncă 
unde există pericol de accidente sau 
îmbolnăviri profesionale și să stabi
lească măsurile cuvenite, cu termene 
și responsabilități bine precizate.

Fără îndoială că și organele cen
trale și teritoriale ale Inspecției de 
stat pentru protecția muncii vor tre
bui să-și îmbunătățească activitatea, 
să manifeste mai multă exigență și 
competență in prevenirea accidente
lor de muncă și a bolilor profesio
nale. în acest sens, ne-am propus o 
serie de acțiuni în domeniile cu un 
grad sporit de periculozitate. Voi da 
un singur exemplu. S-a constatat că, 
în aproape toate ramurile de activi
tate, cele mai multe accidente da 

muncă se produc nu în activității* 
de bază ale ramurii respective, ci in 
cele auxiliare și la lucrările de in
tervenție. Vom organiza un control 
susținut în aceste. sectoare și vom 
impune măsurile necesare pentru a 
le preveni. De asemenea, o atenție 
sporită vom acorda, în continuare, 
îmbunătățirii activității instructiv-e- 
ducative, pentru influențarea com
portamentului oamenilor, pentru for
marea unei opinii publice combati
ve față de actele de indisciplină și 
neglijență privind aplicarea măsuri
lor de protecție a muncii,

O atenție deosebită se cere acor
dată intensificării controlului obștesc, 
precum și activității educative in 
domeniul protecției muncii desfășu
rate de sindicate. De asemenea, vom 
acorda mai multă atenție îmbunătă
țirii pregătirii în aceste probleme a 
tinerilor prin toate formele de învă
țămint, concomitent cu intensificarea 
activității de educație a tineretului 
din partea cadrelor de conducere a 
procesului de producție, a muncito
rilor cu maț multă experiență, ca ți 
a organelor sindicale și a celor 
U.T.C.

în încheiere, doresc să subliniez 
încă o dată că, sub conducerea și în
drumarea organelor și organizațiilor 
de partid, toți cei ce au atribuții în 
domeniul protecției muncii, îndeosebi 
la nivelul Întreprinderilor, trebuie să 
facă mai mult, să acționeze cu 
și mai multă perseverență pentru a ri
dica activitatea din acest domeniu la 
nivelul cerințelor puse de conducerea 
partidului și statului nostru, răspun- 
zind astfel și năzuințelor atit de fi
rești ale tuturor celor ce muncesc 
de a-și realiza și depăși sarcinile de 
plan in condiții de cit mai deplină 
securitate a muncii.

Convorbire realizata d« 
Al. PIAJEȘU
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coloana infinită
a istoriei românești

Aspirația multiseculara a înaintașilor...
Legitimitate istorică de nezdruncinat

...deplin înfăptuită in România socialistă
Numele cel mai adevărat, autentic, de 

la primul descălecat prin Trqian este rumân 
sau romanus, care nume acest popor l-a 
păstrat întotdeauna între dînșii și... același 
nume este dat îndeobște și muntenilor, și 
moldovenilor, și celor ce locuiesc în Țara 
Transilvaniei. Cea mai strălucită dovadă a 
acestui popor de unde se trage este limba 
lui.

Miron COSTIN

„Eram aici de mult. De tot
deauna". Nu e numai un vers, 
nu e numai o metaforă, ci ex
presia sintetică, concentrată și 
vibrantă a unei realități și a 
unei conștiințe. Realitatea trăi
nicie! neclintite pe aceste pă- 
minturi — străjuite de mindra 
cunună a Carpaților și încon
jurate de curgerea bătrinului 
Danubiu — a unui popor cu ră
dăcini milenare. Conștiința uni
tății sale indestructibile, dincolo 
de granițe plăsmuite artificial, 
de vicisitudinile unei istorii a- 
desea nemiloase.

Dacă ne-am imagina Istoria — 
așa cum a sugerat odată Nicolae 
Iorga — ca pe un imens tribu
nal, la bara căruia Faptele și 
Oamenii depun sub jurămint 
mărturie pentru Adevăr, apoi 
nesfirșită ar fi cohorta marto
rilor ce s-ar perinda în slujba 
adevărului istoric fundamental: 
unitatea românilor din toate cele 
trei țări Românești.

tJrmîndu-și cursul ei nestă
vilit, Istoria a acumulat nu nu
mai mărturiile, consemnate in 
hrisoave și hronici, ale unei u- 
nități ce se impunea tot mai 
mult ca Adevăr măreț și fără 
putință de tăgadă, dar și faptele 
eroice ale celor ce visau s-o în
făptuiască și, îndeosebi, a crista
lizat în sufletele oamenilor 
simpli de pe toate teritoriile lo
cuite de români conștiința ine
vitabilității Unirii.

Evenimentele se precipitau 
vertiginos. Tribunalul Istoriei 
terminase „audierea martorilor". 
Se încheiaseră rechizitoriile și 
pledoariile. Acum începeau să 
se dea verdictele. în virtutea 
împlinirii unor necesități legice 
implacabile.

Verdictul Istoriei și-a găsit 
expresie în cuvintele iul Cuza 
Vodă ce au rămas ca un imn 
de glorie prin veac : „Unirea 
este îndeplinită. Naționalitatea 
română este întemeiată... Alesul 
vostru vă dă astăzi o singură 
Românie 1“

O singură Românie ! Au tre
buit să mai treacă șase decenii 
pentru ca realitatea întemeiată 
atunci să se desăvirșească potri
vit aspirației întregului popor 
român. A trebuit să vină uriașa

Unirea Principatelor într-un singur stat... este firească, 
legiuită și neapărată, pentru că în Moldova și în Valahia 
sîntem același popor, omogen, identic ca nici un altul, pen
tru că avem același început, același nume, aceeași limbă, 
aceeași istorie, aceeași civilizație,, aceleași instituții, aceleași 
legi și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași speranțe, ace
leași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, ace
leași dureri în trecut, același viitor de asigurat și, în sfîrșit, 
aceeași misie de împlinit.

Mihail KOGALNICEANU

Adunare națională a tuturor ro
mânilor din Transilvania, Banat, 
Crișana și Maramureș, de la 1 
decembrie 1918, pe cimpul lui 
Horea, de lingă cetatea primei 
Uniri a Țărilor Române. Alba 
Iulia.

Istoria României unite în 
hotarele ei firești, ca stat na
țional, unitar și independent, a 
fost nu rezultatul unor înțele
geri la masa tratativelor, ci ro

pe marele ecran mondial au de
monstrat, cu tăria argumentelor 
invincibile ale istoriei, că Parti
dul Comunist Român a fost cel 
mai perseverent și mai tenace 
promotor al salvgardării statu
lui românesc național unitar și 
independent. ,

23 August 1944 — eveniment 
de cotitură în istoria contempo
rană a României, izbîndă stră
lucită a „Unirii-n cuget $-n

Prin voința și acțiunea 
întregului popor

„Venind vremea de a vorbi și noi pentru binele 
țării noastre și a ne arăta dorințele unui viitor mai 
bun, ne-am strîns acum într-un cuget; și rntr-o gîn- 
dire dezbătînd cu mare cumpănire asupra tuturor 
împrejurărilor noastre politice, toți ne-am hotărît 
din suflet pentru Unirea Principatelor și iarăși pen
tru Unirea Principatelor I Dorim această unire din 
sufletul nostru și o întărim."
Din Actul subscris de locuitori ai județului Bacâu, 8 iunie 1856

dul luptei poporului român, în
suflețit de năzuința unității.

La 8 mai 1921 a avut loc un 
eveniment de însemnătate cru
cială în istoria României moder
ne : crearea Partidului Comunist 
Român, continuatorul celor mai 
bune tradiții ale luptei de 
veacuri a poporului român pen
tru libertate națională și so
cială. Făurit de la început ca 
partid al patriotismului revolu
ționar și al internaționalismu
lui proletar, partidul comuniști
lor români și-a înscris, încă din 
primele zile ale existenței sale, 
pe steagul de luptă ideea-forță a 
Unirii, realizată pe un plan so
cial superior, pornind de la uni
tatea clasei muncitoare, ca nod 
vital al coeziunii tuturor oame
nilor muncii, a tuturor forțelor 
patriotice, democratice și pro
gresiste ale națiunii. Iar eveni
mentele ce s-au derulat ulterior

simțiri" preconizată de marii îna
intași, operă luminoasă a națiu
nii însăși, condusă de principa
lul nucleu, inițiator și conducă
tor al acestei mărețe înfăptuiri, 
Partidul Comunist Român — 
a devenit bornă de hotar în 
existenta unui popor, unei na
țiuni care a știut să facă din as
pirația si lupta pentru Unitate 
sensul profund al devenirii sale 
istorice...

...Și veni un timp cînd istoria 
se mută din imperiul cronologii
lor obișnuite în cel al puterni
celor. accelerații, cînd geografia 
însăși suferi mutații substanțiale 
și rapide, cursul apelor fiind de
turnat de pe albiile lor milenare 
spre a deveni izvoare de lumină 
și forță, noi așezări industriale 
apârînd de la un'an la altul în 

• locuri unde odinioară vintul 
zbura ciulinii prin buruienișuri...

Și veni un timp cînd însăși

unitatea cea mult visată a căpă
tat un conținut nou prin lichi
darea de către masele muncitoa
re, sub conducerea comuniști
lor. a exploatării și asupririi, 
prin făurirea unei baze unice a 
relațiilor dintre oameni — pro
prietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție.

România de azi, unitară, 
suverană și independentă, e 
de peste 30 de ori mai pu
ternică pe plan economic de- 
cit a fost Remania antebe
lică. E un proces care a cu
prins, într-o autentică „horă a 
unirii", toate zonele țării mar- 
cind — prin noile platforme in
dustriale de la Zalău și Slatina, 
Miercurea Ciuc și Botoșani, Si
ghișoara și Bistrița, Sfintu 
Gheorghe și Odorheiu Secuiesc 
— formarea unei temelii trainice 
a frăției,.,indestructibile, în ca
drul statului național român 
unitar, a tuturor oamenilor 
muncii,,-. Români, maghiari, ger
mani și .de alte naționalități. 
„Unirea-n cuget și-n simțiri" a 
tuturor membrilor marii noastre 
familii de peste 21 de milioane are 
astfel drept fundament indes
tructibil unitatea dezvoltării 
economice, care stă la baza ega
lității accesului la trepte tot 
mai înalte de bunăstare si civi
lizație pentru toți cetățenii 
României socialiste.

„Unde-s doi puterea crește", 
„Unirea face puterea" — aceste 
adevăruri străvechi ale înțelep
ciunii noastre populare se înră
dăcinează tot mai profund in 
cugetele și in simțirea maselor 
de oameni ai muncii, devenind 
coordonatele esențiale ale noii 
conștiințe socialiste, baza unită
ții moral-politice a poporului. 
Iar firul roșu ce le străbate 
poartă un singur nume : Munca. 
Munca dăruită, pasionată pentru 
edificarea viitorului socialist și 
comunist al patriei. Munca — 
factor de temeinicie și progres 
neîntrerupt, ciment indisolubil 
al unității "de nezdruncinat a în
tregului popor în jurul partidu
lui, arhitectul și cirmaciul aces
tei opere mărețe care e Repu
blica Socialistă România !

V. BJRLADEANU

Comuniștii - apărători consecvenți ai unității, independentei 
și integrității patriei

„Partidul Comunist Român nu va cruța 
nici o sforțare, nici o jertfă pentru a strînge 
laolaltă muncitorimea și a porni în fruntea 
ei la unirea tuturor forțelor dornice să 
apere pacea și independența României".

„Scînteia", noiembrie 1938

„Comuniștii vor considera necesară apă
rarea fiecărei palme de pămînt al țării 
noastre pentru a feri poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare din România de 
subjugarea de către fascismul german".

Rezoluția Plenarei C.C. al P.C.R., august 1936

„Noi, comuniștii, sîntem gata să apărăm 
cu arma în mînă independența României 
dacă țara noastră ar fi silită să ducă un 
război național de apărare".

Scrisoare a C.C. al P.C.R., noiembrie 1935

în România indestructibil unită — o unitate superioară

O economie socialistă unitară...
Prin victoria socialismului în țara noastră relațiile de produc

ție socialiste s-au generalizat în întreaga economie.
e Toate bogățiile solului și subsolului, toate mijloacele de 

producție se află în proprietate socialistă.
e Criteriul de înfăptuire a repartiției îl constituie cantitatea 

șl calitatea muncii.
e Definitorii pentru relațiile de producție in economia noas

tră socialistă sint colaborarea șl întrajutorarea. Relațiile so
ciale noi, socialiste, care unesc pe toți cetățenii patriei, consti
tuie un liant indestructibil pe planul fiecărui colectiv, ca șl pe 
plan național.

...o structură socială unitară...
• Odată cu desființarea claselor exploatatoare, in societatea 

românească au fost lichidate antagonismele de clasă, structura 
socială dobindind un caracter unitar.

• Societatea românească este alcătuită numai din clase șl

categorii sociale de oameni ai muncii — producători șl pr- le- 
tari ai mijloacelor de producție, uniți prin aceleași ’ >*e
fundamentale.

• Pe mâsura inolntdril pe calea socialismului, 
treptate a deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, «* 
fizicâ șl Intelectuali, are loc un proces de conțin 
intre diferitele clase și categorii sociale, rezultantr 
ces fiind omogenizarea întregii socletâțl.

...o puternică unitate moral
Un puternic liant al unității poporului îl constit 

narea și generalizarea ideologiei socialismului științ, 
logie dominantă în România.

Unitatea moral-politicâ a poporului se întărește prin :
e dezvoltarea continuă a conștiinței socialiste a oameni 

muncii, o deosebită însemnătate avind în această privință a Oîi- 
carea Programului de măsuri in domeniul activității pollti. c°- 
Ideologice și cultural-educative.

• înfăptuirea la scara întregii societăți a princIplHor șl nor
melor Codului eticii șl echității socialiste.

Aceasta era la 1859 stema 
noului stat - România...

Jurămînt
Sub acest măreț castan 
Noi jurăm toți in frăție, 
Că de azi să nu mai fie 
Nici valah, nici moldovan; 
Ci să fim numai români 
într-un gînd, într-o unire, 
Și să ne dăm mini cu mini 
Pentru-a țării fericire.

Vasile ALECSANDRI, im

...întregit în 1918 
prin unirea Transilvaniei

Istorica zi de 1 decembrie 1918

înflorirea întregului teritoriu 
național

Unitatea social-politicâ a națiunii noastre socialiste se 
consolidează prin procesul necurmat al dezvoltării în ritm 
înalt a economiei naționale. Acest proces se caracterizează, 
în liniile sale fundamentale, prin :

• Mobilizarea întregului potențial material șl uman 
al țării unite.

• înfăptuirea consecventă a politicii de Industria
lizare, valorificarea superioară a tuturor resurselor 
naționale.

• Repartizarea armonioasă a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al patriei. Ca urmare a aceste’ 
orientări consecvente, toate |udețele țării vor ajunge, 
în actualul cincinal, la o producție industrială de cel 
puțin 10 miliarde lei.

• Asigurarea condițiilor tehnlco-materiale șl orga
nizatorice pentru progresul agriculturii, dezvoltarea 
procesului de urbanizare a localităților rurale din toate 
zonele țării.

Toți fiii țării - o unică familie
Unul din Izvoarele unității de nezdruncinat a poperuiui 

îl constituie rezolvarea marxist-lenlnistă de către Partidul 
Comunist Român a problemei naționale.

• In țara noastră este asigurată deplina egalitate 
în drepturi a tuturor celor ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate.

• Naționalitățile conlocuitoare sint reprezentate co
respunzător în organele centrale șl locale ale puterii 
de stat,

• Au fost înființate consiliile naționalităților conlo
cuitoare.

IN LIMBILE NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE i
— funcționează 3 529 unități șl secții școlare frec

ventate de 334 000 copil șl elevi; 14 instituții de 
spectacol a-*'stic ;

— apar 51 de publicații cu un tiraj, la o apariție, 
de 724 650 exemplare ;

— televiziunea prezintă săptămînal 260 de minute 
de emisiune, Iar radioul 510 minute zilnic.

A.

In jurul partidului — coeziunea întregii națiuni
PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN subliniază: întreaga 

operă de construcție socialistă este dovada vie a faptului că partidul 
nostru își îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare 
a națiunii, asigurînd unirea eforturilor întregului popor în lupta pentru 
edificarea lumii noi. Acest rol al partidului, recunoscut de întregul popor, 
este rezultatul politicii sale juste, marxist-leniniste, al Identificării lui depline 
cu interesele vitale ale maselor populare, al capacității sale de a conduce 
cu fermitate poporul pe calea eliberării sociale și naționale, a făuririi 
societății socialiste.

I t
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La muzeul „Râscoala din 1907" din orașul Roșiori de Vede

Florica D1NULESCU 
Mihai 1ORDANESCU

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Efervescență creatoare, pasiune, 
responsabilitate

Importante colective de muncă din Capitală — 
cunoscute bucureștenilor și întregii țări, chiar și 
peste hotare, prin produsele pe care iși pun sem
nătura — trăiesc pe planul activității spirituale in
tensa efervescentă creatoare generată de partici
parea la Festivalul național al muncii și creației 
care este „Cintarea României". O dovedesc amplele 
acțiuni politico-educative organizate, revitalizarea 
formațiilor culturale, emulația in domeniul creației 
tehnico-științifice, atragerea intr-un profund și vast 
proces de autoperfecționare a unor 
mai largi de oameni 
zăm...

ai muncii... Dar
categorii tot 
să concreti-

I
I

DIVERS
Omenie

întreprinderea „Autobu
zul" și-a făcut intrarea in 
scena festivalului cu for
mația de dans cu temă. 
Cîteva spectacole în între
prindere și „în turneu", o 
apariție la televiziune au 
marcat o certă reușită. Și 
celelalte formații artistice
— corul, de 80 de persoane, 
brigada artistică, echipa de 
dansuri populare, formațiile 
de muzică ușoară și de mu
zică populară — și-au în
scris în repertoriu piese noi
— cîntece patriotice și re
voluționare, dansuri popu
lare reprezentative din fol
clorul poporului nostru, 
dansuri cu temă inspirate 
din realitatea zilelor noas
tre.

— Sîntem hotărîți să asi
gurăm prezentei' noastre 
în Festivalul „Cîntarea 
României" calitatea excep
țională cuvenită unei ase
menea ample manifestări 
avîntate, puse în slujba 
înfloririi patriei — 
spunea tov. Iordache 
bre, vicepreședinte al 
miletului sindicatului.

Ni se explică apoi ___
ce mijloace. în primul rînd. 
prin atragerea în activita
tea artistică a celor mai 
harnici și talentati munci
tori, cum sînt fetele de 
la secția de acoperiri me
talice : Rădița Mohor, Ele
na Cristescu, Maria Pân
dele, Lucia Iordănoaia sau 
Rodica Munteanu și par
tenerii lor de joc Pa
vel Vilău, șef de brigadă. 
Țon Roșea, mecanic. Stan 
Duma, lăcătuș la secția 
prototipuri (veteranul echi
pei de dansuri), econo
mista Dorina Itu, „vioara 
intîi" a brigăzii artis
tice, și alți fruntași in 
producție. In _ al doilea 
;rînd,‘ prin asigurarea tutu- 
i • - condițiilor de pregătire 

'kJ. A,. .
ășul, Ion Nenciu, 
’Ir comitetului de

ne 
Do- 
co-

prin

relata citepartid, ne 
eforturi organizatorice sînt 
necesare pentru ca „timpul 
liber" necesar repetițiilor 
pentru toți membrii forma
țiilor artistice, care lucrea
ză în producție în trei

cu atit mai spectaculoase cu 
cit ele se referă la repere 
cu un grad sporit de tehni
citate. O demonstrează pe 
viu „Clasamentul inteli
genței tehnice" — un pa
nou amenajat cu prilejul 
debutului manifestărilor 
fazei de masă a festivalu
lui, în scopul popularizării 
și, implicit, al stimulării 
gîndirii creatoare, a soluți
ilor tehnico-economice su
perioare aplicate la nivelul 
fiecărui loc de muncă. Con
semnăm un singur exem
plu : o instalație speciala 
pentru pulverizarea com
bustibilului lichid, figurînd 
printre primele și cele mai 
importante inovații înscrise

tre socialiste, prilejuiește 
aici, în chiar procesul stră
duințelor cotidiene de per
fecționare a producției, o 
intensă autoperfecționare 
profesională și etică, mo
rală și cetățenească.

Transcriem cîteva dintre 
argumentele faptice in fa
voarea acestei concluzii : 
inaugurarea, tot cu prilejul 
primelor manifestări din 
faza de masă a festivalu
lui, a unei politehnici mun
citorești ; beneficiind de un 
corp de lectori format din 
cei mai buni muncitori, 
ingineri și maiștri, politeh
nica de la „Semănătoarea" 
cultivă 
nu unei

virtuțile specifice 
meserii, ci unei

în trei mari întreprinderi bucureștene
„AUTOBUZUL”: Cei mai harnici și talentați 
muncitori în formațiile artistice 
„SEMĂNĂTOAREA”: Roadele concrete ale 
gîndirii tehnice proprii

: Brigăzile artistice - prezențe active 
la locurile de muncă

schimburi, să coincidă. în 
al treilea rind. 
tr-o competentă 
mare politică si ___
tică. La acest punct, inter
locutorii iși exprimau re
gretul (după părerea noas
tră îndreptățit), că dintre 
forțele artistice profesio
niste redutabile de care 
dispune Capitala, nici un 
actor, compozitor, regizor, 
cîntăreț, balerin nu și-au 
exprimat, pînă acum, in
teresul și dorința de a face 
cunoștință și a-i ajuta pe 
artiștii amatori de la „Au
tobuzul".

într-o altă întreprindere, 
la „Semănătoarea", mani
festările festivalului prile
juiesc, în chiar procesul 
amplu de îmbogățire a vie
ții spirituale, de educare 
comunistă a oamenilor" 
sporirea rezultatelor de 
prestigiu pe care acest co
lectiv muncitoresc le-a ob
ținut și le obține in înfăp
tuirea obiectivelor cincina
lului.

Primele rezultate sînt

prin- 
indru- 
artis-

în programul festivalului, 
va aduce economii de pes
te 3 milioane lei.

— Există acum la noi o 
amplă emulație, un climat 
de intensă efervescență 
care marchează profund 
manifestările înscrise in 
programul festivalului — 
ne spunea Alexandru Lăs
tun, secretarul comitetu
lui de partid. în acest 
sens, prefer să mă refer 
doar la marea competiție a 
creației tehnico-științifice, 
la care participă întregul 
personal al uzinei, de la 
strungarul cu cea mai bo
gată experiență, la ingine
rul proaspăt absolvent, al 
facultății. Și, cum vedeți, 
clasamentul reflectă în
tocmai această diversitate. 
Iar ceea ce nu se poate re
flecta aici, există ca realita
te palpabilă în fiecare sec
ție. în fiecare atelier: 
Festivalul național „Cin
tarea României", ca ma* 
nifestare a muncii, a croa
ției pasionate a tuturor 
membrilor societății noas-

întregi vieți consacrate 
meseriei, muncii creatoare 
neostoite, pasionante, în 
folosul întregii societăți. 
Cercurile tehnico-aplicative 
sînt menite, de asemenea, 
să aprofundeze și să ge
neralizeze cele mai bune 
metode de muncă, dar 
și de atitudine cetățe
nească demnă, cu un real 
prestigiu social. Concursu
rile pe meserii, ale căror 
faze — de masă, pe între
prindere și pe ramură — 
coincid cu etapele festiva
lului, au drept obiectiv de 
astădată nu numai desem
narea unor cîștigători, 
cit ciștigarea tuturor parti- 
ci.panților de partea muncii 
calitativ superioare.

Mult entuziasm, dorință 
de afirmare și in domeniul 
activității artistice se con
stată și la muncitorii și 
tehnicienii numerosului co
lectiv de muncă de la 
I.T.B. Clubul întreprinderii 
oferă doritorilor un bogat 
evantai- de opțiuni posi
bile : corul și grupul vocal.

fanfara, formația de dan
suri „Călușul", cenaclul 
„Ion Pilat", cineclubul. or
chestra de estradă sau 
echipa de fluierași etc. A- 
ceasta în afară de posibili
tățile create la fiecare loc 
de muncă. Se pare însă că 
o mare atracție exercită 
brigada artistică. De ce 7 
Ni se prezintă „argumen
tele" :

— La toate edițiile de 
pînă acum ale festivalului 
național al umorului — re
latează tov. Alexandru M - 
halcea, directorul clubului 
— brigada artistică a I.T.B. 
a cucerit premiile și dis
tincțiile maxime ; ea e cu
noscută și apreciată în toa
te locurile de muncă din 
întreprindere, iar exemplul 
ei este... stimulator de noi 
afirmări.

— Mobilitatea formației 
(redusă ca efectiv), aria 
largă tematică și ca moda
litate de exprimare se po
trivesc de minune cu ca
drul organizatoric al între
prinderii noastre, răspin- 
dită pe întreg teritoriul 
Capitalei, cu specificul 
muncii itebiștilor — sint de 
părere Aurelian Negrău. 
lăcătuș-mecanic, și Victor 
Gomoi, electrician, actuabi 
animatori ai brigăzii artis
tice „centrale", cit și ai 
unor formații similare pe 
secții.

Nu-i mai puțin adevărat 
însă că o asemenea pro
filare ă unei forme artis
tice atit de populare și de 
eficiente sub raport educa
tiv presupune eforturi și 
îndrumare competentă pen
tru alcătuirea textelor și 
punerea lor „în scenă". în 
rîndul colectivului de la 
I.T.B. nu lipsesc aptitudi
nile de creație artistică. 
Recent, incasatoarea Zoe 
Trușcă Gilorteanu, membră 
a cenaclului literar „Ion 
Pilat", și-a publicat prima 
plachetă de versuri.

Asemenea secvențe, ari
cit de dispersat s-ar înfă
țișa. oricît' de numeroase 
le-ar fi semnificațiile. Se 
regăsesc și se completează 
în perspectiva acelor impe
rative organizatorice, me
nite să imprime acțiunilor 
incluse în programul fes
tivalului o și mai mare 
densitate, o și mai rodnică 
finalitate educativă.

Prevenirea unor cauze ale aterosclerozei
într-o lucrare recent apărută, „Dislipemiile" (creșterea fracțiunilor 

de grăsimi din sînge), autorul, cunoscut specialist în acest domeniu, 
prof. dr. docent Iulian MINCU, director al Clinicii de nutriție și 
boli metabolice, demonstra legătura directă care există între disllpemii 
și apariția aterosclerozei. Se știe că ateroscleroza (manifestată prin 
infarct miocardic, hemoragie cerebrală, arteriopatii cu diverse localizări 
ș.a.) se află la originea mortalității a peste 50 la sută din oameni. Cer
cetări foarte recente atestă că ateroscleroza apare foarte devreme : din 
145 tineri de 25 de ani analizați, 30 la sută aveau un procent crescut de 
grăsimi în singe, iat din aceștia 45 la sută prezentau ateroscleroză 
miocardică.

Care sînt cauzele acestor boli ce duc la scăderea mediei de viață a 
omului modern sau îi reduc simțitor viața activă 7 întrebarea am 
adresat-o cunoscutului specialist, care, la începutul convorbirii, a 
precizat :

...Accidentul a avut loc pe o 
stradă din Cluj-Napoca. F.E. se 
afla intr-o stare gravă. In jur
— nici o mașină. Dar iată că 
un șofer sare din troleibuzul pe 
care il conducea și ridică victi
ma. In acel moment, 40 de miini
— ale călătorilor — sint gata să-l 
ajute. Șoferul se îndreaptă cu 
toată viteza spre primul ajutor ; 
de aici, o autosanitară, con
dusă de Gavril Pierde, un har
nic lucrător sanitar, pornește, 
de urgență, spre spital ; pe ma
sa de operație un medic iscusit 
iși face pe deplin datoria. Vic
tima, acum in afară de orice 
pericol, mulțumește tuturor ce
lor care au ajutat-o și se inte
resează : oare cine mi-a dat 
primul ajutor, cum să cunosc 
omul care m-a transportat prin 
oraș cu... troleibuzul ? Aș dori 
să-i mulțumesc și lui.

Sens interzis

I
I

I

. Căminele culturale, 
casele de cultură din 

județului găzduiesc tot 
rase manifestări organi- 

drul Festivalului național 
României". Astfel, con- 

- fciuna,.. deschiderea, în comuna 
I Winzălești, a expoziției de grafică și 
P ictură „Pămînt înfloritor al țării", 
ci ire Teunește lucrări ale plasticie- 
P. ilor din cenaclul buzoian al U.A.P. 
Vernisajul acestei expoziții, într-o 
localitate renumită pentru creația 
populară în domeniul vestimentației 
și al olăritului, a prilejuit un viu 
dialog între pictori și artiștii popu
lari din comună. Expoziția va fi 
deschisă succesiv și în comunele 
Vintilă Vodă, Beceni și Cernătești.
• SUCEAVA. „Unire-n cuget și-n 
simțiri" este genericul expozițiilor 
de carte, organizate în semn de 
omagiu pentru marele act de la 
1859, la bibliotecile din Suceava și 
Solea. Aceluiași eveniment i-au fost 
consacrate expuneri, simpozioane, 
seri de poezie, montaje și medalioa
ne literare susținute la Vatra Dor- 
nei. Cîmpulung Moldovenesc. Ră
dăuți. în celelalte orașe ale jude
țului, precum și în numeroase co
mune. • BRA$OV. La Teatrul 
dramatic din Brașov a avut Ioc 
aseară o nouă premieră cu piesa 
„Trei surori" de A. P. Cehov, 
în regia lui Eugen Mercus.
• ARAD. Galeriile „Alfa" din 
municipiul Arad găzduiesc expo

ziția de pictură a soților Doina și 
Sever Săsărman, laureați, anul tre
cut. la Sulmona și Palermo (Italia). 
La librăria „Ion Slavici" din Arad 
au'fost lansate trei noi cărți : „Se
mințele dimineții" de Florin Bă- 
nescu, „Dogoarea și flacăra" de Ca
rolina Ilica și „Ochiul zilei de ieri" 
de Horia Ungureanu, trei tineri 
condeieri cîștigători ai primelor 
două concursuri de debut organi
zate de editura „Eminescu". Ce
naclul de artă plastică „Ion An- 
dreescu" din orașul Lipova a orga
nizat o interesantă expoziție colec
tivă cu lucrări inspirate din viața 
cotidiană a orașului. La grădinițele 
Fabricii de confecții, întreprinderii 
de sere, precum și la grădinițele nr. 
14 și 17 din municipiul Arad au fost 
constituite primele grupe „Șoimii 
patriei". • ILFOV. Faza de masă a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" reunește zilnic, pe sce
nele unor cămine culturale și case 
de cultură, cele mai bune formații, 
cei mai buni interpreți și creatori 
din satele ș'i orașele județului. Re
cent au prezentat spectacole elevii 
școlilor generale din Cernica, Vă- 
răști, Colibași, Ciolpani, Găneasa, 
Frățești, Brezoaiele. Valea Dragului. 
Berceni, Slobozia-Moară, ale căror

formații — corale, de teatru, de 
dansuri, brigăzi artistice și recita
tori — au un bogat repertoriu cu 
un pronunțat caracter revoluționar- 
patriotic. • BAC AU. La Blăgești, 
comună care a trăit din plin eve
nimentele lui 1907, a avut loc un 
spectacol omagial prezentat de for
mații artistice de amatori din 
Buhuși, în fața familiilor veterani
lor participanți la răscoală. 
„Războiul de independență oglindit 
in documentele vremii" este ti
tlul unei expoziții itinerante care 
a poposit la căminul cultural din 
Săucești. La întreprinderea de pos
tav din Buhuși a avut loc un me
dalion literar-muzical sub genericul 
„Eroii războiului de independență 
oglindiți in literatura noastră".
• ARGEȘ. Secția de propagandă a 
Comitetului județean de partid Ar
geș a inițiat un concurs al gazetelor 
de perete din întreprinderi, institu
ții, comune și sate. în cadrul Festi
valului „Cîntarea României", circa 
250 de artiști amatori din localități
le Moșoaia, Oarja. Ciofrîngeni, Va
lea lașului. Valea Mare, Pravăț și 
Poenari s-au întrecut în faza comu
nală Ia cor, teatru, jocuri populare, 
muzică ușoară și populară etc.
• MURES Lîngă comuna Păsăreni.

în punctul topografic „Comori", a 
fost descoperit recent încă un topor 
de cupru care se încadrează in cul
tura prototracică Coțofeni. Piesa, 
intrată în patrimoniul muzeului ju
dețean, atestă, alături de alte probe 
arheologice, că triburile prototracice 
ale acestei culturi au preluat unele 
bunuri culturale cărora le-au di
versificat tipologia în perioada de 
tranziție spre epoca bronzului. 
• CARAȘ-SEVERIN. Casa de cul
tură a sindicatelor din municipiul 
Reșița, in cadrul- ciclului intitulat 
„Ani de luptă, ani) de glorii", a or
ganizat un simpozion cu tema : 
„Două milenii de luptă pentru in
dependență și unitate națională". La 
căminul pentru tinerii necăsătoriți 
„7 Noiembrie" a fost organizat un 
tur de orizont științific „Inventar 
cosmic 1976 — program cosmic 
1977".

„Programul Partidului privind a- 
firmarea revoluției tehnico-științi- 
fice" este tema unei dezbateri or
ganizate la Combinatul siderurgic 
din Reșița. La întreprinderea jude
țeană de construcții și montaje s-a 
desfășurat un cadran juridic pe tema 
„Sarcinile muncii politice și cultu
ral-educative. în lumina Congresu
lui educației politice și al culturii 
socialiste. Educația prin muncă și 
pentru muncă".

Corespondenții „Scînteii"

— Se cunosc 
■edentarismul și 
tația se situează pe primul 
cadrul unei teme de cercetare, anali- 
zind 100 000 de „oameni sănătoși", am 
descoperit la 28 la sută dintre ei dis- 
lipemii, boală care înseamnă de fapt 
începutul aterosclerozei. Dintre 
peste 3 000 de dislipemici identificați 
de noi în ănul 1971 printre oamenii 
sănătoși, cu ocazia cercetărilor epi- 
demiologice făcute în București, mai 
mult de jumătate au 
tiv (în sensul 
ameliorării stării 
de sănătate) nu
mai prin modifi
carea regimului 
alimentar. în pri
mul rind. din 
aceste regimuri 
alimentare au fost 
zaharoase, rafinate

De altfel, rezultatele unor 
țări științifice făcute in ultimele de
cenii în lumea întreagă confirmă le
gătura directă care există între con
sumul de produse zaharoase și disli- 
pemii. ateroscleroză, diabet zaharat, 
obezitate. Specialiștii americani ara
tă, de pildă, că marea creștere a ac
cidentelor coronariene constatata în 
S.U.A. a coincis cu o sporire de 

300 ia sută a consprpulu| • d« 
pe un locuitor. . - ț. . ‘

— Cum se explică efectele negative 
ale zahărului, aliment de altfel util 
organismului 7

— Zahărul din fructe, legume ș.a. 
este o binefacere pentru organism. 
Zahărul devine dăunător sănătății 
omului contemporan numai în con
diții de consum în exces (sub formă 
rafinată, industrială) comparativ cu 
cerințele unei activități în general 
sedentare. Paralel cu progresul teh
nic, cu trecerea de la munci fizice Ia 
lucrări mecanizate, se reduce efortul 
fizic ; în aceste condiții, organismul 
are nevoie de un număr de calorii 
mai mic (3 000—3 500 calorii cel mult, 
față de 4 000—5 000). Din obișnuința 
sau plăcerea de a minca, omul conti
nuă să consume cantități la fel de 
mari de alimente, ceea ce mărește 
numărul persoanelor supraponderale. 
Obeze, cu disllpemii, diabet, atero
scleroză sau diferite tulburări meta-' 
bolice. Deseori, preparatele ce conțin 
zaharuri sînt consumate în cantitate 
mare nu pentru a potoli senzația de 
foame, ci din plăcere sau obișnuință.

— De ce este mai dăunător excesul 
de dulciuri decit al altor alimente ?

— Deși organismul transformă in 
grăsimi orice fel de zaharuri conți
nute în alimentele consumate, s-a 
constant că modificările proporțiilor 
grăsimilor din sînge sînt în strinsă 
legătură cu consumul de zahăr ca 
atare. Astfel, pe cînd consumul de 
pîine, bineînțeles în limitele unei 
alimentații raționale — micșorează 
cantitatea de colesterol circulant

diverse cauze, dar 
in special alimen- 

loc. în
re-

cei

reacționat pozi-

(aflat în sînge), prin scăderea 
sorbției acestuia din intestin, produ
sele zaharoase au o acțiune contrară: 
cresc colesterolemia și toate celelalte 
fracțiuni lipidice circulante.

Zahărul se absoarbe mult mal 
ușor din intestin decît celelalte glu
cide. Trecînd rapid în singe, crește 
brusc glicemia, stimulind astfel in
tens secreția de insulină. Hiperin.su- 
linismul, respectiv excesul de insu
lină, pe lingă

OMUL Șl VIAȚA*

scoase produsele 
și suprarafinate.

cerce-

faptul că epuizează 
pancreasul, duce 
și mai mult la 
transformarea za
hărului în gră
simi. Pe de altă 
parte, poate pro
voca hipoglicemie 
și tulburări de 

hormoni cu acțiune 
peretelui vascular.

secreție a altor 
directă asupra 
Cercetări recente au evidențiat ase
menea modificări metabolice ale pe
retelui vaselor în hiperinsulinism.

S-a demonstrat că excesul în con
sumul de zahăr și produse zaharoase 
provoacă dezechilibre 
putindu-se ajunge la 
organismului în vitamine din 
B, în special vitamina B(. 
dezechilibru, glucidovitaminic 
rat unui consum nerațional) ____
rează capacitatea creierului de a se 
adapta la solicitările vieții moderne 
și contribuie la apariția unei irasci- 
bilități crescute și chiar a nevroze
lor. Pe alt plan, este bine ca părin
ții să știe că zaharurile, mai ales sub 
forma preparatelor moi. lipicioase 
(de exemplu ciocolata), au și un col 
cert în producerea cariei dentare. în 
primul rînd la copii.

— Care sînt cantitățile de zahăr 
indicate a fi consumate zilnic de o 
persoană sănătoasă ?

— în medie, consumul maxim de 
zahăr variază la adult, în limitele 
alimentației raționale, între 30—70 
grame pe zi, în raport direct eu 
consumul caloric total, iar la copii 
este variabil cu vîrsta : 25 grame in
tre 1—3 ani ; 30 grame intre 4—6 ani : 
40 grame între 7—9 ani ; 50 grame 
între 10—12 ani ; 60 grame între 
13—15 ani și 70 grame între 15—30 
ani. Precizăm că în această cantitate 
zahărul nu face rău unei persoane 
sănătoase.

Cunoscînd acest lucru, există posi
bilitatea ca, prin educație, să reali
zăm o concordantă între rația ali
mentară și consumul metabolic, fă- 
cînd populația să evite predispoziția 
spre o astfel de alimentație apeti
santă. plăcută, nu întotdeauna și să
nătoasă, pentru unele persoane fiind 
chiar dăunătoare. Și mai este de re
ținut un lucru esențial : menținerea 
în limite raționale a consumului de 
zahăr sau scăderea acestuia trebuie 
începute încă din copilărie (fiindcă, 
de fapt, bolile degenerative își au 
adesea rădăcina încă de la această 
vîrstă), iar aceste preocupări trebuie 
continuate cu grijă toată viața.

nutriționale, 
o sărăcire a 

grupul 
Acest 
(dato- 

micșo-

I

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

r
„Maestrul" 
a ajuns 

lingă „client!"
— Sint nevinovat, onorată instanță. Do

garul acesta se datorează faptului că eu am 
reclamat o serie de ilegalități și abuzuri 
ce s-au făcut in cazul inculpaților Beca...

...în urmă cu aproape doi ani, pe baza 
unei sesizări, organele de miliție au desco
perit la două stîne de pe raza județului 
Brăila cantitatea de 5 440 kg orez nedecor- 
ticat. Ancheta penală a stabilit că ore
zul fusese sustras de un șofer de la Fabrica 
de morărit Brăila, în urma unei înțelegeri 
cu cei doi proprietari ai stînelor. Iancu si 
Tonciu Beca. în consecință, toți trei au fost 
trimiși în judecată. Lucrurile păreau lămu
rite.

Iată însă că, în fața instanței, patru mar
tori revin asupra declarațiilor date în faza 
de anchetă. Culmea, au revenit tocmai acei 
martori de la care pornise sesizarea. în 
mod evident, ceva nu era in regulă. Și. 
într-adevăr. martorii au fost determinați de 
familiile inculpaților să-și schimbe depozi
țiile. La retractarea declarațiilor unuia din
tre ei — de fapt, principalul martor — o 
contribuție determinantă a avut-o avocatul 
Alexandru Bondariuc. Cu o seară înainte de 
termenul de judecată, avocatul l-a „învățat- 
pe martor să spună că la procuratură s-au 
făcut „presiuni" asupra lui și numai de a- 
ceea a declarat in sensul care a atras în
tocmirea rechizitoriului. Instigat de „maes
tru", martorul a devenit sperjur. Dar (ceea 
ce nu știa avocatul) martorului nu i se 
luase nici o declarație la procuratură !

E interesant că avocatul Bondariuc, che
mat de la Constanta, nu se ostenise să stu

dieze cît de cît dosarul, preferind să-și do
vedească abilitatea prin ticluirea de min
ciuni și calomnii. Instigarea la mărturie 
mincinoasă era cit se poate de limpede, fapt 
pentru care împotriva respectivului a înce
put urmărirea penală. S-a mai descoperit că 
această faptă era un simplu fleac pe lîngă 
alte preocupări ale celui care poza in 
apostol al dreptății, dar care. în prin
cipal. se ocupa cu luarea de mită și traficul 
de influentă, storcind cit mai multi bani 
de la naivii săi clienți.

De fel, nu era un tip năzuros : cerea 
12 000 lei (și-i primea 1) de la un client ca 
să „aranjeze cu procurorii și judecătorii", 
dar nu dădea cu piciorul la o adică nici la 
75 1 de vin și 7 găini, sub același pretext...

Urmare a insinuărilor lui, cum că la 
Brăila procesul va fi judecat cu părtinire, 
cauza a fost strămutată la o instanță din 
Capitală. Și aici — așa după cum s-a văzut 
din replica sa, reprodusă la începutul aces
tor rînduri — a încercat să pozeze in apostol 
al dreptății, supus „represiunii". Dar poza 
e una. iar adevărul e clădit pe fapte. în 
consecință, pe bună dreptate, „maestrul" va 
sta lîngă foștii săi clienți 2 ani și 3 luni. 
Soluția este definitivă.

Reversul 
nemuncii

— Numele și prenumele 7
— Manolescu Constantin Ion.
— Vîrsta 7
— 20 de ani.
— Ocupația 7
— Să vedeți... încă n-am reușit să mă 

angajez...
De fapt, I.C. Manolescu nici n-a căutat 

de lucru. Și totuși, era mai mereu clientul 
restaurantelor $1 barurilor. De unde bani 7

Din furturi. Liberat condiționat la 15 Iunie 
1976 (fusese condamnat tot pentru furt), in 
loc să se încadreze în cimpul muncii și să 
înceapă o viață cinstiță, așa cum se an
gajase atunci cînd fusese pus in libertate 
înainte de împlinirea termenului, a conti
nuat să ducă o viață parazitară, pe care 
și-o finanța din valorificarea diferitelor 
obiecte furate. într-o perioadă de patru 
luni de zile a sustras, de la diferite per
soane. bunuri în valoare de peste 70 000 lei. 
Mai grav este faptul că. în activitatea sa 
infracțională, a reușit să atragă încă doi 
tineri, ispitindu-i cu himera unui trai ușor 
și fără eforturi. Păcat că respectivii au tre
buit să aibă această tristă experiență ca 
să-și dea seama că tot ce se obține pe căi 
necinstite, în afara muncii, este aspru 
sancționat de societate și că. in marea ma
joritate a cazurilor, nemunca duce la in
fracțiune. în ceea ce-1 privește pe Ion Con
stantin Manolescu. a fost condamnat la 5 
ani de închisoare, revocîndu-i-se în același 
timp beneficiul liberării condiționate.

Proces 
cu... streașină

— Recunoașteți că ați construit o casă pe 
linia de hotar dintre proprietățile noastre, 
astfel incit in prezent picătura streașinii a- 
cestei case cade in proprietatea mea 7

— Nu. Am construit casa, dar picătura 
streașinii cade pe terenul meu.

— Sînteți de acord să modificați acope
rișul astfel Incit picătura streașinii să nu 
mai cadă în proprietatea mea 7

...Au fost odată — și mai sînt și acum — 
în Coșești, județul Argeș, doi megieși. Care 
megieși ar fi trăit și azi în liniște și pace, 
dacă intr-o bună zi nu s-ar fi pornit pe 
negîndite să plouă. Iar cum picăturile de

la streașină vecinului nu aveau bunăvoința 
să cadă exact pe hotar...

Ce a urmat 7 Un proces din care am ex
tras „duelul" de mai sus. Cum s-a terminat 
confruntarea judiciară 7 Nu știm. Mai este 
de administrat un supliment de expertiză 
tehnică, mai sint necesare anumite măsu
rători...

Ploi să fie ! Că nu se știe de unde mal 
picură vreun proces...

O bere la botul 
buldozerului...

...14 februarie 1976. In curtea atelierului 
din Pescăreasa al întreprinderii miniere 
Cimpulung. Haralambie Măruță, mecanic 
pe tin buldozer, se intîlnește cu Ion Con- 
stantinescu, tot mecanic. Măruță tocmai 
iși completa formele pentru motorină ; bul
dozerul fusese in reparație și acum trebuia 
să se întoarcă cu el Ia cariera din Aninoasa.

— Nu mă iei și pe mine 7 l-a rugat Con- 
stantinescu.

— Te iau, cum să nu.
Și, înghesuindu-se amîndoi In cabina 

strimtă a buldozerului, construită pentru un 
singur om, au plecat spre Aninoasa. Era 
ora 13,30. Se comisese prima abatere de Ia 
normele de circulație : intr-o Înlănțuire 
nefastă aveau să-i urmeze altele.

...Ora 15,30. La intersecția dintre comunele 
Berevoiești și Aninoasa. Măruță trage bul
dozerul pe dreapta și face. împreună cu 
Constantinescu. un popas la bufetul din 
apropiere.

...16.30. Clătinindu-se după berea îndoită 
cu rom. cei doi se urcă iarăși pe buldozer. 
Comit încă o abatere : se abat de la tra
seul stabilit și o iau pe o scurtătură peri
culoasă. în timp ce urcau dealul, iși face 
apariția și o sticlă de o jumătate de litru

de mastică, luată de la bufet, ca „provizie 
pentru drum"...

...Cîțiva metri mai încolo, buldozerul in
tră în derapare ; condus în mod dezordonat, 
n-a mai putut fi stăpînit. S-a răsturnat...

Epilogul întîmplării : sub cabina turtită a 
rămas un corp fără viață, cel al mecani
cului Ion Constantinescu, iar Haralambie 
Măruță, tinăr de 27 de ani, s-a ales cu 
invaliditate de gradul II, pe lîngă răspun
derea morală și legală, pe lîngă remușcă- 
rile de care nu va scăpa o viată.

...Bere, rom, mastică. plus nesăbuința. 
Scump cocteil !

Din caietul 
grefierului

„Individul O.S., in vîrstă de 39 de ani, 
tind a ieșit din penitenciar s-a folosit de 
buna creștere a fiicei mele de 17 ani, pe 
care a incintat-o, după care mi-a sustras 
bunurile arătate mai sus".

(Depoziție într-un dosar soluționat 
de către Judecătoria Caransebeș).

„Intre min„e și reclamant n-a avut loc 
decit o mică discuție in care și-a pierdut 
trei dinți, ceea ce se poate ușor vedea că 
n-am avut de-a face cu corpul lui, și deci 
nu poate fi vorba de vătămare corporală, 
cum greșit se susține in rechizitoriu"...

(Apărarea inculpatului Niculae Co- 
dreanu din comuna Dărăști. județul 
Ilfov, condamnat la 2 ani și 4 luni în
chisoare pentru vătămare corporală 
gravă).

Emil MAR1NACHE 
Dinu POPESCU

Gheorghe Cernat, gestionar la 
un bufet din Răcăciuni (Bacău), 
și-a cumpărat o mașină de toa
tă frumusețea. Carnet de con
ducere îi mai lipsea. Și iată-1 
plecat de-acasă să dea examen 
de șofer. Abia pe drum și-a dat 
mai bine seama că nu este stă- 
pîn nici pe volan, nici pe cu
noștințele teoretice necesare. 
Dar — și-a zis Gheorghe — 
„n-are a face, am în buzunar 
«iarba fiarelor»". Aspirantul la 
carnet a făcut el ce-a făcut și 
a strecurat 3 000 lei în agenda 
de lucru a omului cu „inima 
tare". Gh. C., în loc să ajungă 
acasă cu carnetul mult dorit, 
a ajuns în fața instanței, acu
zat de încercare de mituire.

Paharul 
in plus

Seara tirziu. In centrul co
munei Roșia de Secaș (Alba), 
cițiva cetățeni l-au găsit pe 
consăteanul lor. Petru Burete, 
trintit in zăpadă, injunghiat. Cu 
tot ajutorul primit. P. B. a 
cedat. Intîmplare tragică, 
obișnuită, care a zguduit 
satul. Mobilul crimei ? Ne 
murește făptașul: „Am 
fiindcă am băut pînă 
pierdut mințile !“ Ceea 
vedește că un pahar in 
periculos chiar pentru 
in toată firea, cu nevastă și co
pii, cum e ' '
din Roșia de

de- 
ne- 
tot 
lă- 

greșit 
mi-am 
ce do- 

plus e 
oameni

Gheorghe Bogdan 
Secaș.

Cum folosiți 
instalațiile 
de încălzire?

Comandamentul pompierilor 
ne informează că în ultima vre
me s-au semnalat mai multe 
incendii produse din cauza fo
losirii necorespunzătoare a so
belor, coșurilor de evacuare a 
fumului, reșourilor, instalațiilor 
electrice. Cîteva exemple : la 
locuința Măriei Mihăilâ din co
muna Corbii Mari, județul Dîm
bovița, a avut loc un incendiu 
datorită unei sobe supraîncălzi
te și nesupravegheate ; la hote
lul „Bistrița" (Vatra Dornei) a 
izbucnit un incendiu din cauza 
unui coș de evacuare a fumului, 
fisurat la nivelul planșeului, iar 
la ferma nr. 7 Gilău (întreprin
derea „Avicola" Cluj) a izbucnit 
focul din cauza unui scurt-cir- 
cuit Ia instalația electrică. Aten
ție la instalații 1

Povestea
porcului

Ca șefă a biroului de plan de 
la întreprinderea pentru indus-, 
trializarea cărnii Rm. Vilcea, 
Gheorghița Miloși a considerat 
că are 
nifice" 
mente 
la care 
a întocmit actele necesare pen
tru transferul unui porc in re
țeaua comercială, după ce a plă
tit — ce-i drept — 85 kg carne, 
ea a încărcat „sarcina" (porcul) 
intr-un autoturism și a crezut 
afacerea încheiată. A fost insă 
oprită pentru control și la cin- 
tărirea porcului s-a constatat că 
in realitate el avea peste 101 kg. 
Acum urmează ca organele de 
anchetă penală să „cintărească" 
și faptele șefei de plan de la 
industria cărnii.

dreptul să-și 
și niscaiva 
grase prin 

lucrează.

„pla- 
aranja- 

unitatea 
După ce

Ești 
sănătoasă, 
mamă ?

mal 
de 

Abia 
cen-

Neluțu Moldovan nu a 
stat în brațele mamei sale 
cînd era mic, mic de tot. 
născut, a fost internat Ia
trul de copii distrofici al Clinicii 
de pediatrie nr. 2 din Tg. Mu
reș. Era bolnav, dar acum e să
nătos tun. Părinții lui însă nu 
s-au mai prezentat să-l ia aca
să. Ba chiar s-au mutat de la 
domiciliul lor din cpmuna Voini- 
ceni, fără să-și anunțe noua a- 
dresă. Personalul clinicii îi cau
tă. avînd, totodată, grijă părin
tească față de Neluțu, băiat fru
mos și dolofan, care a început 
să facă primii pași și să spună 
„mamă" asistentelor medicale. 
Mai tîrziu, poate va porni singur 
în căutarea părinților. Să-i în
trebe de sănătate...

Rubricd realizată de 
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii'

I

I
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Convorbiri economice româno-chineze
La București au început, simbătă, 

convorbiri economice intre delegația 
guvernamentală română, condusă de 
Ion Păț-an, viceprim-mi nistru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și delegația guvernamentală 
chineză, condusă de Li Cian, minis
trul comerțului exterior. în vederea 
semnării Protocolului privind schim
burile comerciale și plățile pe anul 
1977.

în cadrul discuțiilor, desfășurate 
Intr-o atmosferă prietenească, de 
lucru, a fost exprimată satisfacția

Vinătoare organizată pentru șefii
misiunilor

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ministrul afacerilor ex
terne, George Macovescu, a invitat, 
simbătă, la o partidă de vinătoare. 
în pădurile Ogarca și Manafu. de pe 
raza ocolului silvic Ghimpați, pe 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

La partida de vinătoare au parti
cipat ambasadorii R. D. Germane — 
Hans Voss, U.R.S.S. — Vasili Ivano
vic! Drozdenko, Belgiei — Jacques. 
Graeffe, Republicii Guineea — Ibra- 
hima Camara. R.P.D. Coreene — Pak 
Zung Guc, Liberiei — J. H. Graham, 
Japoniei — Ryoko Ishikawa. Olandei 
— A.H. Groin, R.P. Ungare — Gyor- 
gy Biczo, Republicii Elene -- Dimitri 
A. Papadakis, Kuweitului ■»- Aii 
Zakaria Al-Ansari, Republicii Fili- 
pine — Lețicia Ramos Shahani, Repu
blicii Populare Bangladesh — Mirza 
Rashid Ahmad. R. A. Egipt — Hassan 
Aii Daoud. Republicii Cuba — Hum- 
erto Castello, Republicii Islamice 
akistan — S. A. Moid. Indoneziei — 

Sukahar, Austriei — Franz Wunder- 
baldinger, Zambiei — Albert Nkanda 
Kalyati. Indiei — S. L. Kaul, Repu
blicii Niger — Kossomi Bpurem, 
Argentinei — T. O. Sugasti. Re
publicii Federale Nigeria —• Luke 
Salisu Momodu Osobase, Republi
cii Gaboneze — . Maurice Yocko. 
Republicii Ciad — Antoine Ban
gui. Israelului — Shamay Cahana, 
R.P. Albania — Nisip Kaci, R.F. Ger
mania — Richard Balken, Turciei — 
Nahit Ozgur, Imperiului Centrafri- 
can — Antoine Kezza, Finlandei —

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

HANDBAL

Echipa timișoreană
Ceea ce i-a reușit Rapidului cu o 

seară în urmă, n-a stat. ieț-i și in 
puterile echipei I.E.F.S. In fața Uni
versității Timișoara — campioană a 
României — Rapid a cîștigat Ia o di
ferență de patru goluri, în timp ce 
I.E.F.S. a pierdut partida Ia aceeași 
diferență. De fapt, această „diferen
ță" pare să se numească Ana Stănișel. 
Intr-adevăr, din tinăra formație a 
studentelor în educație fizică și sport 
lipsește o asemenea handbalistă de 
clasă, cu multă experiență în con
ducerea jocului, dar și cu șuturi pli- 
ne de ■eficacitate'. -Multe din ceea ce 
realizează această formație prin 
pase puternice și, firește, prin joc 
mai iute se pierd din cauza pripelii 
și a unor imprecizii în organizarea 
jocului. în plus, echipa neglijează pe 
extremă, ceea ce reduce frontul de 
atac. Jucînd astfel, handbalistele 
bucureștene au fost un adversar re
lativ lesne de întrecut, mult mai 
lesne decît ne așteptam, pentru stu
dentele din Timișoara. Liderul clasa
mentului general a condus meciul de 
la bun început și n-a fost egalată pe 
tabela de marcaj decît o singură 
dată, 3—3 in minutul 16. Ori de cite 
ori echipa I.E.F.S. se apropia la 
unul sau două goluri, mai experi
mentatele jucătoare Doina Cojocaru, 
Nadire Ibadula-Luțaș, Niculina Sasu, 
Cristina Petrovici sau Stoicovici gă
seau mijloace să refacă o diferență 
de scor liniștitoare. E remarcabilă și 
contribuția portarului Lidia Stan la 
o desfășurare calmă a unui meci pe 
care timișorencele l-au cîștigat cu 
15—11 (9—6). Au marcat pentru Uni
versitatea : Cojocaru (4), Luțaș (4), 
Sasu (3), Stoicovici (2) și Petrovici 
fV, Pentru I.E.F.S. : Boși (5 — dar a 
ru^at transformarea a două lovituri 
de la 7 metri), Hobincu (3), Radu 
(2) și Georgeta Lăcustă (1). 

pentru evoluția din ultimii ani a ra
porturilor economice româno-chineze, 
marcate de un curs ascendent. S-a 
procedat, de asemenea, la un schimb 
de păreri asupra posibilităților de 
dezvoltare a schimburilor comerciale 
și a cooperării economice dintre cele 
două țări.

La convorbiri au luat parte Ale
xandru Mărgăritescu, prim-adjunct 
al ministrului, Ion M. Nicolae. 
adjunct al ministrului industriei 
chimice, membrii celor două dele
gații, precum și ambasadorul R.P. 
Chineze la București, Li Tin-ciuan.

diplomatice
Matti Hakkănen. R.S. Cehoslovace —■ 
Lumir Hanak, Republicii Ghana — 
Joseph Amo Asmah ; insărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Kampuchiei 
Democratice — Ngo Taing Tykea. R.S. 
Vietnam — Nguyen Tan. Republicii 
Zair — Lumba Mfulunkatu, Repu
blicii Burundi -- Gedeon Magete, 
Iordaniei — Maher Nashashibi, Ma
rocului — Abdelali Serraj, Republi
cii Islamice Mauritania — C. B. 
Toure, J. C. Gonzales-Campo Dal- 
Re, ministru plenipotențiar. șe
ful reprezentanței consulare și co
merciale a Spaniei, Abdel Salam 
Dajani, directorul Centrului de in
formare al O.N.U. de la București, 
precum și reprezentanți ai altor 
ambasade.

La terminarea partidei, ministrul 
afacerilor externe a oferit, în cadrul 
pitoresc al pădurii Ogarca. o masă 
vînătorească. care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, cor
dială. (Agerpreș)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 șl 26 ianuarie, tu tara : Vreme rela
tiv caldă, mal ales în vestul țării. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros In Banat, 
Crișana, Maramureș, Transilvania, și 
nordul Moldovei, unde vor cădea preci
pitații locale atit Sub formă de ploaie, 
Cit și sub formă de lapovlță șl ninsoare. 
In rest, precipitațiile vor fi izolate. Vin-

a fost mai bună
După victoria de ieri, Universitatea 

Timișoara (36 puncte) continuă să 
conducă îri clasament și poate să 
se pregătească ceva mai liniștită 
pentru partida de la Belgrad, din 
„Cupa campionilor europeni" (27 ia
nuarie) contra formației Radnicki.

Dintre celelalte meciuri, subliniem 
o nouă victorie la scor concludent a 
echipei Rapid, 22—16 cu echipa 
Mureșul.

V. M.

întreceri de
„MICII VÎNĂTORI 

DE MUNTE" 
DÎN COMUNELE CLUJENE

Aproximativ 200 de tineri din sa
tele și comunele montane ale jude
țului Cluj —: Măguri-Răcătău, Beliș, 
Mărișel, Băișoara, Poieni și din alte 
localități — se pregătesc pentru cea 
de-a patra ediție a întrecerii „Mici
lor vînători de munte". Ei trebuie să 
atingă in acest an rezultate superi
oare edițiilor precedente atit la schi- 
fond și slalom, cit și la tragerea la 
țintă cu armă cu calibru redus. în 
toate localitățile amintite mai sus se 
fac intense antrenamente sub îndru
marea unor instructori aleși dintre 
cadrele didactice care, in luna de
cembrie, au urmat cursuri speciale 
de pregătire' pe pîrtia de la Băișoara.

Un mare număr de tineri din sa
tele județului participă în această 
iarnă și la etapele de masă ale „Cu
pei Independenței" la schi, tenis de 
masă, ca și la întreceri preliminare 
pentru trofeul „Săniuța de argjnt". 
Cei mai mulți participanți se sem
nalează tot în localitățile montane 
Beliș, Băișoara, Iara. Numai în co
muna Beliș au concurat peste 300 de 
elevi pentru trofeul „Săniuța de ar
gint". (Alex. Mureșan).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru mesajul dumneavoastră 
de felicitări primit cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a independenței 
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane. Din partea poporului Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane și a mea personal sînt fericit să vă răs
pund cu aceleași sentimente prietenești.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că re
lațiile noastre prietenești vor continua să se dezvolte în avantajul reciproc 
al popoarelor Birmaniei și României.

U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Manifestări dedicate 
aniversării Unirii Principatelor

Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România este. în aceste zile, 
gazda și organizatorul unor manifes
tări omagiale închinate zilei de 24 
Ianuarie, ziua Unirii Principatelor 
Române. în aula muzeului și in sala 
rezervată istoricului eveniment, elevi 
ai școlilor generale bucureștene 122 
și 192 au prezentat, simbătă, mon
taje literar-artistice cu profund me
saj patrioțic-revoluționar, dedicate U- 
nirii. Un spectacol de versuri, cin- 
tece și dansuri a fost prefațat de 
expunerea iștoricului Florian Geor
gescu. directorul muzeului.

★
„Hai să dăm mină cu mînă“ a fost 

genericul montajului de cintece și 
versuri prezentat simbătă la Biblio
teca județului Dolj în întîmpinarea 
aceleiași aniversări. Lucrătorii Spita
lului clinic Craiova au participat la 
un montaj de versuri dedicat zilei de 
24 Ianuarie ; elevii Școlii populare 
de artă craiovene au prezentat, la

tui va sufla cu viteze de pînă la 20—30 
kilometri pe oră, predominind din sec
torul sud-vestlc. Temperatura in creș
tere ușoară la începutul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 7 
și plus 3 grade, tar maximele intre 
minus 3 și plus 7 grade. Ceață mai 
frecventă in jumătatea de vest a țării, 
în București : Vreme relativ caldă. 
Cerul vă fi variabil, mai mult noros, 
favorabil precipitațiilor , șlabe. mai ales 
sub formă de lapovlță și ploaie. Vint 
slab ptnă la moderat. Temperatura in 
Creștere ușoară, mai ales in prima parte 
a intervalului. Ceață mai ales seara și 
dimineața.

VOLEI

Azi, două meciuri-derbi „IZVESTIA" :

RĂSFOIND

Campionatele diviziei A de volei 
se reiau astăzi cu partidele etapei , a 
XH-a (prima din retur). Cel mai in
teresant meci din competiția mascu
lină este programat în sala Floreas- 
ca din Capitală, unde, de la ora 10, 
se vOr intîlni echipele Steaua (locul 
al III-lea in clasament) și Explorări 
Miniere Baia Mare (locul al II-lea). 
Derb'ul etapei feminine se va juca 
în sala „Dinămo". de la ora 12, între 
echipele I.E.F.S. (locul al III-lea) și 
Penicilina Iași (locul I).

masă pentru copii și tineret
LA VATRA DORNEI

La Vatra Dornei s-a dat azi startul 
în etapa județeană a campionatelor 
de schi-alpin, schi-fond și săniuțe, la 
care participă sportivii suceveni ca
lificați de Ia fazele pe centre orășe
neștiși comunale. Tot la Vatra Dor
nei a început și confruntarea finală 
a micilor schiori din zonele montane 
ale județului Suceava. La concurs 
participă ciștlgătorii întrecerilor de 
schi-fond și schi-alpin din centrele 
Iacobeni. Cirlibaba, Ciocănești și Va
tra Dornei.

PE PIRTIILE 
MARAMUREȘENE

La sfîrșitul acestei săptămîni s-au 
înmulțit competițiile organizate în lo
calitățile din Maramureș Ia sporturile 
de iarnă, cu deosebire acolo unde 
funcționează centrele de schi. In 
Chiuzbaia. sîmbătă după masă s-a 
desfășurat un concurs de schi-fond 
șt coborîrfe, dotat cu „Cupa Unirii", 
la care au luat parte 60 de școlari 
și preșcolari. De altfel, aici ultimele 
două săptămîni au fost consacrate 
unei intense pregătiri a micilor 
schiori in vederea participării la în
trecerile organizate de consiliul jude

Casa de cultură din orașul Segar- 
cea. recitalul de poezie patriotică 
„Eroii".

♦
O suită de expuneri cu tema „U- 

nirea — moment crucial in procesul 
făuririi statului național român uni
tar" a avut Ioc în orașul Solea, jude
țul Suceava. Ele au fost prezentate 
Ia clubul „Femina". fabrica de bere 
și complexul meșteșugăresc din lo
calitate.

♦
Din șirul de manifestări cultural- 

artistice desfășurate simbătă în ju
dețul Prahova menționăm expozi
ția documentară „Unirea — moment 
de seamă în procesul desăvîrșirii 
statului unitar național", deschisă la 
Palatul culturii din Ploiești.

★

Sîmbătă, ]a Casa de cultură a. sin
dicatelor din Reșița s-a desfășurat o 
adunare populară consacrată zilei 
de 24 Ianuariei Formațiile artistice 
ale siderurgiștilor și constructorilor 
de mașini reșițeni au prezentat un 
frumos spectacol de cintece si ver
suri patriotice.

*
în județul Mureș, o intensă acti

vitate desfășoară, în cadrul actualei 
etape de masă a Festivalului națio
nal „Cintarea României", cele 16 bri
găzi științifice studențești. împreună 
cu cadre didactice universitare, po
posesc, în aceste zile, in numeroase 
comune mureșene, punîndu-și mani
festările sub semnul glorioasei săr
bătoriri a Unirii Principatelor.:

Iată programul celorlalte Jocuri : 
masculin : Viitorul Bacău — Politeh
nica Timișoara ; Tractorul Brașov — 
Rapid ; Universitatea Craiova — 
Delta Tulcea ; Petrolul Ploiești — 
C.S.U. Galați ; Constructorul Brăila 
— Dinamo ; feminin : Farul Con
stanța — Universitatea Timișoara; 
Maratex Baia Mare — Dinamo; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Rapid ; 
Știința Bacău — Universitatea Cra
iova ; C.S.U. Galați — C.S.M. Sibiu.

țean al organizației pionierilor. Alte 
două centre de schi care au organi
zat in acest sfirșit de săptămînă con
cursuri pentru masa de școlari sint 
comunele Dragomirești și Groșii Ți- 
bleșului. Pe pîrtia de la Mogoșa au 
fost din nou prezenți 108 schiori de 
la școlile din Baia Mare, Baia Sprie, 
Nistru. Cavnic, Șomcuta Mare și 
Borșa, care s-au întrecut in cadrul 
fazelor județene ale campionatului 
de schi pentru școlari și campiona
tului juniorilor. De astă dată și-a 
trimis reprezentanții și Școala gene
rală nr. 5 din Borșa, cu talentații ei 
schiori.

)*O veste dintr-un sport situat la 
polul opus sporturilor pe zăpadă : 
natația. La piscina din Baia Mare 
fac un stagiu de pregătire în comun 
lotul de tineret al României și o re
prezentativă de tineret a orașului 
Moscova. Profitând de această pre
zență la Baia Mare a unor înotători 
fruntași, antrenorii localnici ai noii 
generații de natație din oraș (care 
instruiesc un lot de 40 de înotători 
pentru campionatele pe echipe ale 
copiilor) au organizat pregătirea și 
concursurile elevilor lor în paralel cu 
cele două loturi reprezentative de 
tineret. (Gheorghe Susa).

Cronica zilei
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala Andreas Patsalides, ministrul 
de finanțe al Republicii Cipru, care 
a făcut o vizită de lucru în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
ministrul cipriot a fost salutat de 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor, de alte persoane oficiale.

tv
PROGRAMUL l

8,30 Tot Înainte I
9,20 Film serial pentru copii.
9,45 pentru căminul dv.

10.00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.05 Album duminical.
16.50 Film serial : Din tainele mărilor.
17.40 Drum de glorii. Emisiune-concurs. 
19,00 Micul ecran pentru cel mici.
10.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 File de Istorie : Unirea Principa

telor.
20.10 Film artistic : „Appalosa" — pro

ducție a studiourilor americane,
21.45 varietăți la Friedrlchstadtpalast.
22,43 Telejurnal.

PROGRAMUL II
10,00—11,40 Matineu simfonic. Concert 

susținut de Orchestra Academică 
de Stat a U.R.S.S.

20.10 Cintece șl jocuri populare.
20.40 Preocupările tineretului din co

muna Brănești—Ilfov.
21,00 Concertul de Anul nou susținut 

de Filarmonica din viena.

LUNI, 24 IANUARIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune In limba maghiară.
19,05 „Moș Ion Roată și Unirea" $1 

„Ocaua lui Cuza" — povestiri le
gate de Înfăptuirea actului Unirii.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 ;.E scris pe tricolor Unire Spec

tacol Uterar-muzical.
20.45 Panoramic — Economia și viața.
21.33 Roman-foileton ; „Cesar Birot- 

teau".
22.30 Cadran mondial.
22.30 Telejurnal.

PROGRAMUL U
16.30 Telex.
16,35 Socioterapie (dpcumentar).
16.53 Intllnire cu satira și umorul.
17.53 Amfiteatrul artelor.
18.33 Muzee, expoziții și galerii de artă.
18,55 Film serial pentru copii.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 „E scris pe tricolor Unire I*.
20.45 Actualitatea bucureșteană.
21,05 Publicistul și epoca sa.
21.33 Telex.

Călătorie imaginară spre centrul Pămintului
• O presă de 3 milioane de atmosfere. • Care este starea materiei în cen
trul planetei noastre ? • Spre crearea hidrogenului metalic - pas care va 
deschide porțile unei adevărate revoluții în industrie, agricultură și 

cercetarea științifică
Sub titlul de mai sus, ziarul publică un articol în legătură cu con

struirea in U.R.S.S. a unei prese hidraulice gigant, cu ajutorul căreia se 
poate obține o presiune de trei milioane de atmosfere, și relevă însem
nătatea acestei realizări pe planul cercetărilor științifice și al elaborării 
unor noi tehnologii. .......

Pînă și școlarii știu că nici prin 
cel mai misterios crater nu se poate 
ajunge in centrul planetei, unde 
domnesc uriașe presiuni și tempera
turi, Dar oamenii de știință nu au 
abandonat ideea de „a călători spre 
centrul Pămintului". desigur nu in 
maniera eroilor lui Jules Verne, ci 
imitind, în condiții de laborator, stă
rile de lucruri din nucleul planetei 
noastre.

...Scara de oțel se afundă ca într-o 
prăpastie in uriașul „puț" de beton, 
in care ar încăpea ușor o clădire de 
locuit cu mai multe etaje. „Această 
jumătate de jos a presei are o adîn- 
cime de 17 metri — explică A. A. 
Semeriaghin, șef de secție la Institu
tul pentru presiuni înalte al Acade
miei de științe a U.R.S.S. Pentru con
struirea pereților și a fundamentu
lui s-au folosit 12 000 mc de beton 
armat. Presa însăși cîntărește 5 000 
de tone".

Alături se afla cilindrul pistonului, 
cu ajutorul căruia presa poate dez
volta o forță de 50 000 de tone. Era 
demontat după ce fusese supus unei 
noi experiențe. Mișcarea acestui gi
gant creează o presiune de 3 milioane 
de atmosfere, aproape egală cu cea 
din Centrul Pămintului. Presa a fost 
creată special pentru oamenii de 
știință. Ea a fost realizată la uzina 
constructoare de mașini Novo-Kra- 
matorsk, în Ucraina, și transportată,

PARTIDUL POPULAR DIN PANAMA «

Perspectivele procesului 
revoluționar panamez
Secretarul general al Partidului Popular din Panama, Ruben D. 

Sousa, analizează intr-un recent articol aspecte ale actualelor procese 
progresiste din tară, sarcinile care revin comuniștilor pentru conso
lidarea și aprofundarea acestor procese.

în prezent, în fața mișcării revo
luționare din Panama stau sarcini 
importante.

Retrocedarea către Republica Pa
nama a zonei Canalului, eliberarea 
deplină de dependența economică și 
politică străină, accelerarea dezvol
tării pe baza făuririi unei industrii 
naționale, progresul social, întărirea 
suveranității de stat și a democra
ției — acesta este complexul de pro
bleme care trebuie rezolvate în 
cursul procesului revoluționar din 
țară.

Cercurile militare progresiste au 
deschis mari posibilități pentru oa
menii muncii, au inițiat un șir de 
transformări care lovesc în intefe- 
șele păturilor oligarhice ale societă
ții panameze. Revizuirea legislației 
muncii, a adus anumite foloase ma
selor muncitoare, deoarece aceas
tă reformă le-a asigurat posibili
tăți mai mari pentru constituirea 
și activitatea organizațiilor de masă 
și a lărgit cadrul cuceririlor lor so
ciale. Oamenii muncii de la sate au 
primit pămînt, fie în proprietate 
personală, fie pentru a-1 folosi în 
colectiv. Au fost împărțite din rezer
vele funciare de stat peste 300 000 
hectare pămînt și a fost expropriată 
de la moșierii străini și autohtoni o 
suprafață aproximativ tot atit de 
mare. Au reintrat în patrimoniul ță
rii terenurile care fuseseră deținute 
de companii multinaționale, ca „Uni
ted Fruit", toate plantațiile bananie
re fiind naționalizate.

Paralel cu aceasta, statul panamez 
și-a proclamat dreptul suveran asu
pra tuturor mineralelor utile din 
țară și asupra folosirii lor în scopul 
propriei dezvoltări. în afara celor 
patru fabrici de zahăr existente, in 
Panama se mai construiesc alte cî- 
teva cu fonduri de stat. Ponderea 

piesă cu piesă, la centrul științific 
„Krasnaia Pahra", de lingă Moscova, 
unde se află Institutul pentru pre
siuni înalte.

Cu cit știința pătrunde mai adine 
în necunoscut, cu atit are nevoie de 
instrumente mai complicate de cer
cetare. Fie că e vorba de străfun
durile Universului sau invizibilul 
atom, de stele îndepărtate sau de 
centrul planetei noastre. Cercetînd 
comportarea materiei sub presiuni 
de circa un milion de atmosfere și 
temperaturi Înalte, fizicienii au 
ajuns la tehnologii de creare a unor 
noi materiale. S-au obținut diamante 
artificiale, cu aproape aceeași den
sitate și mai rezistente la căldură 
decît diamantele naturale. Aceasta a 
determinat o adevărată cotitură in 
industriile de prelucrare a metalelor 
ți de extragere a cărbunelui.

Acum se face un pas nou — oa
menii de 1 știință vor afla cum se 
comportă diferite materiale sub pre
siunile existente în centrul Pămin
tului.

Multi au considerat că nucleul 
planetei noastre este compus din 
roci foarte bogate in fier. Apoi a 
apărut ipoteza că acestea ar pu
tea fi roci obișnuite de siliciu, a că
ror structură s-a schimbat ca ur
mare a presiunilor și temperaturilor 
înalte. într-adevăr, experiențele de 
laborator au dovedit că, la înalte 

sectorului de stat al economiei, creat 
ca urmare a transformărilor revolu
ționare, depășește ponderea sectoru
lui particular in volumul total al pro
ducției naționale.

Paralel cu întreprinderile de stat, 
oamenii muncii de la torașe și sate 
creează cooperative pentru activitatea 
economică comună. Există deja peste 
200 de așa-numite „asentamientoș", 
unități economice grupînd în medie 
cite 30 de familii, care lucrează pă- 
rriintul împreună, folosind mijloacele 
de producție puse Ia dispoziție de că
tre stat.

Statul controlează piața mijloa
celor de producție și de mate
riale tehnice, precum și desfacerea 
mărfurilor alimentare pentru a asi
gura țăranilor din „asentamientos" 
prețuri rezonabile, garantate pentru 
produsele lor. Se creează și se dez
voltă cooperative și în domeniul trans
porturilor. Pe această bază funcțio
nează întregul transport din capitală.

S-a creat o situație în care, in 
timp ce posibilitățile dezvoltării so
cietății burgheze nu au fost încă 
epuizate complet, lupta antiimpe- 
rialistă din Panama deschide per
spectiva ieșirii din cadrul acestei so
cietăți.

în virtutea unor particularități ale 
procesului revoluționar, nu numai cla
sa muncitoare, dar și păturile mijlo
cii ale populației sînt interesate în 
progresul social, și tocmai acest inte
res le va conduce obiectiv Ia lupta 
conștientă pentru socialism. în activi
tatea lor, comuniștii panamezi țin 
seama de această perspectivă și mi
litează pentru conjugarea eforturilor 
tuturor forțelor antiimperialiste, pe 
baza unui program comun, a cărui 
realizare este de natură să accelereze 
procesul eliberării sociale.

presiuni, rocile obișnuite devin mai 
dense. Experiențele cu marea presă 
creată acum vor fi în măsură să fur
nizeze numeroase indicii asupra stă
rii materiei nu numai în centrul 
Pământului, dar și in nucleele pla
netelor Jupiter, Saturn și altele.

„Aceste experiențe vor duce și Ia 
rezultate practice importante — afir
mă acad. L. F. Vereșciaghin, direc
torul institutului. De pildă, teoreti
cienii consideră că. Ia mari presiuni, 
un asemenea gaz ca hidrogenul tre
buie să se transforme in stare me
talică și, în afară de aceasta, să de
vină superconductibil. adică să trans
porte curentul electric aproape fără 
pierderi. De fapt, acest fenomen a 
ți fost dovedit in experiențe de 
laborator. Este acum necesar să bb- 
tinem hidrogen metalic intr-o canti
tate mal mare; apoi să aflăm dacă 
el îți păstrează starea metalică după 
ce încetează să mai fie supus pre
siunii. Iar dacă vom obține un me
tal superconductibil care să-și păs
treze proprietățile în condițiile tem
peraturii de cameră (acum această 
stare a materiei apare numai la tem
peraturi apropiate de zero absolut), 
aceasta va determina o adevărată 
revoluție în electrotehnică și în toate 
ramurile legate de ea, în general in 
industrie, în agricultură, precum și 
în însăși cercetarea științifică. în 
afară de aceasta, dacă s-ar reuși să 
se obțină hidrogen metalic stabil, o- 
menirea ar dobîndi o nouă sursă 
foarte eficientă de energie. Iată nu
mai cite va din domeniile de aplicare 
practică a cercetărilor pe planul fi
zicii presiunilor înalte.

(Urmare din pag. I)
muncii față de politica partidului, 
voința lor neclintită de a asigura în
făptuirea exemplară a obiectivelor 
celui de-al doilea an al cincinalului.

în slujba acestui obiectiv, un pri
lej de temeinică investigare a rezer
velor interne existente in întreprin
deri îl constituie adunările generale 
ale oamenilor muncii, a căror desfă
șurare a început în cursul acestei 
săptămîni. Moment marcant în via
ța economico-socială a țării, actua
lele adunări generale au o semnifi
cație deosebită, deoarece au loc la 
începutul celui de-al doilea an al 
cincinalului — hotăritor pentru în
făptuirea mărețelor obiective pe care 
ne-am propus să le atingem pînă în 
1980. Tocmai de aceea, în centrul 
dezbaterilor din adunările generale 
se află problemele majore de care 
depind realizarea în bune condiții a 
planului din acest an, perfecționa
rea conducerii și organizării produc
ției, sporirea simțitoare a eficienței 
activității economice. Totodată, sînt 
analizate și aprobate angajamentele 
de răspuns la chemările la întrecere.

Ca instituție profund democratică a 
societății noastre, prin care clasa 
muncitoare participă direct și orga
nizat la conducerea activității între
prinderilor, adunările generale ale 
oamenilor muncii se remarcă prin- 
tr-un pronunțat caracter de lucru, 
participanții la dezbateri relevând — 
ți fiind chemați să releve — deopo
trivă realizările, cit și neajunsurile 
care mai persistă, să-și aducă con
tribuția efectivă la elaborarea celor 
mai bune soluții, a celor mai bune 
măsuri pentru ridicarea întregii ac
tivități economice la nivelul exigen
țelor formulate de conducerea parti
dului.

O contribuție însemnată la dezvol
tarea acestui climat fructuos de ana
liză aduc adunările pentru dări de 
seamă și alegeri in organizațiile de 
partid — principalul cadru în care 
comuniștii sint chemați 8ă-și_ spună 
cuvintul cu privire la modalitățile de 
sporire a contribuției fiecărei orga
nizații la transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea, la 

perfectionarea neîntreruptă a activi
tății pe plan economic, politico-ideo
logic și cultural-educativ.

Tocmai desfășurindu-se in acest 
fel, adunările răspund obiectivului 
fundamental — creșterea continuă a 
rolului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid în întreaga 
activitate economico-socială, condi
ția determinantă a înfloririi accele
rate a patriei.

Sugestive expresii ale conștiinței 
patriotice au prilejuit în această 
săptămină variatele manifestări le
gate de aniversarea Unirii Principa
telor Române. Numeroasele expu
neri. simpozioane, adunări populare, 
manifestări cultural-artistice — des
fășurate pe întreg cuprinsul țării — 
paginile speciale apărute în presă, 
emisiunile radio și TV au reliefat, 
odată cu importanța covîrșitoare a 
actului politic săvârșit acum 118 ani, 
semnificațiile momentelor fundamen
tale ale luptei poporului nostru 
pentru. făurirea statului națio
nal român, unitar și indepen
dent — subiect căruia îi sînt con
sacrate editorialul și alte materia
le cuprinse în ziarul de azi. Conști
ința patriotică, revoluționară a oa
menilor muncii și-a găsit vii ex
presii în afirmarea hotărîrii de 
a dezvolta cuceririle înaintașilor 
prin îndeplinirea cu cinste a sarci
nilor trasate de Congresul al XI-lea 
al partidului, prin realizarea exem
plară a prevederilor cincinalului, 
astfel asigurindu-se noi și mari pași 
înainte pe calea înfloririi României 
socialiste.

principialitate,
dinamism

Și în această ultimă săptămînă 
multiplele evenimente ale vieții in
ternaționale au configurat tabloul 
unei prezențe pline de dinamism a 
României socialiste în miezul actua
lității.

Consecvența cu care România, 

lărgindu-și necontenit conlucrarea 
cu țările socialiste frățești, acționea
ză pentru extinderea legăturilor cu 
țările în curs de dezvoltare, cu sta
tele nealiniate, .care alcătuiesc ma
rea majoritate a națiunilor de pe 
glob, a fost reliefată de prezența in 
țara noastră a ministrului afacerilor 
externe al Indiei, primirea oaspete
lui de către președintele Nicolae 
Ceaușescu prilejuind, odată cu ex
primarea satisfacției pentru evoluția 
favorabilă a relațiilor româno-in-

CRONICA SĂPTĂMÎNII

diene, reafirmarea hotăririi Româ
niei și Indiei de a colabora mai 
ștrins pe plan internațional pentru 
edificarea unei noi ordini economice 
și politice — în primul rând pentru 
lichidarea decalajelor economice, 
problemă fundamentală a epocii.

în același timp, orientarea spre 
dezvoltarea raporturilor cu toate sta
tele lumii, indiferent de orinduirea 
social-politică, in spiritul cerințelor 
coexistenței pașnice, și-a găsit ilus
trare in vizita ministrului comerțului 
al Spaniei — prima pe care o efec
tuează în România în ultimele mai 
bine de trei decenii o personalitate 
la nivel guvernamental din această 
țară — convorbirile care au avut loc 
cu această ocazie, primirea de către 
președintele republicii scotind în 
evidență dorința reciprocă de a se 
acționa pentru diversificarea relații
lor economice și de cooperare ro- 
măno-spaniole. de a se dezvolta, 
totodată, relațiile pe tărim politic si 
în alte domenii de activitate. Ca o 
expresie a acestei dorințe, se în
scrie, de altfel, însăși hotărîrea gu
vernelor român și spaniol de a re
stabili relațiile diplomatice intre 

cele două țări. Este un act ce reflec
tă cu fidelitate linia consecventă și 
principială a politicii externe promo
vate de țara noastră, care a militat 
și militează in permanență pentru 
normalizarea relațiilor intre toate 
statele, ca un imperativ al cauzei 
generale a destinderii și securității 
în Europa și în lume. în același 
timp, contactele de la București, ca 
și cele similare avute, în ultimul 
timp, de Spania cu alte țări socia
liste, reflectă tendințele pozitive care 

au loc in viața politică spaniolă, în 
cadrul acestor tendințe înscriindu-se 
și o serie de acțiuni pe plan intern, 
ce învederează preocupări pe linia 
procesului de democratizare — aspi
rație fundamentală a celor mai largi 
pături ale poporului spaniol.

După cum se știe, de-a lungul ani
lor, România și-a dobândit bunul 
renume de gazdă primitoare a nu
meroase reuniuni internaționale cu 
profiluri variate, in acest cadru tn- 
scriindu-se și recentul seminar con
sacrat educării copiilor prin muncă 
și pentru muncă, in spiritul patrio
tismului, prieteniei și colaborării in
tre popoare. Expresie a preocupării 
partidului și statului nostru pentru 
sădirea în inimile și conștiința tine
retului a înaltelor idealuri ale uma
nității — preocupare concretizată și 
In binecunoscutele inițiative româ
nești de la O.N.U. — mesajul adresat 
seminarului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat însemnătatea 
unei conlucrări tot mai largi avînd 
ca scop educarea sănătoasă a tinerei 
generații, ca o componentă impor
tantă a cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Alături de lupta dreaptă 
a popoarelor oprimate 

din Africa australă
Azania, Namibia, Zimbabwe... A- 

ceste străvechi denumiri ale terito
riilor din Africa australă aflate încă 
sub dominație colonială — Republica 
Sud-Africană, Africa de Sud-Vest,

Rhodesia — au fost zi de zi prezente 
in paginile presei internaționale, care 
au consemnat multiple manifestări 
din toate colțurile lumii, prilejuite 
de Săptămină internațională de soli
daritate cu oamenii muncii și po
poarele din aceste țări africane. Mar
carea in România a acestei săptă- 
mini a evidențiat, încă o dată, atașa
mentul de neclintit al poporului nos
tru ~ care el însuși și-a dobîndit 
neatîrnarea cu prețul unor mari 
jertfe — față de cauza libertății și in
dependenței popoarelor, solidaritatea 
sa in fapte cu lupta demnă și cu
rajoasă a popoarelor din Africa aus
trală și de pretutindeni in lume pen
tru dreptul sacru de a fi stăpîne pe 
destinele proprii.

Cerințe ale consolidării 
destinderii

Ceremoniile prilejuite de instala
rea oficială ca președinte al S.U.A. 
a lui Jimmy Carter au marcat unul 
din momentele semnificative ale ac

tualității, în special prin precizările 
aduse cu privire la unele linii prin
cipale ale programului de guvernare 
al noii administrații. Au reținut în
deosebi atenția — după cum s-a re
liefat și in comentariul apărut ieri 
in ziarul nostru — declarațiile în 
sensul că noua administrație inten
ționează să pornească în politica sa 
externă de la dezideratele înlătu
rării spectrului nuclear, făuririi unei 
ordini mondiale juste și pașnice, în
făptuirii securității europene și con
solidării' destinderii generale, dezvol
tării,, in continuare, a relațiilor cu 
țările socialiste, soluționării cu par
ticiparea activă a tuturor statelor 
a problemelor subdezvoltării și a al
tor probleme care confruntă omenirea. 
Asemenea declarații și orientări 
constructive au fost primite cu satis
facție de opinia publică din țara 
noastră, ca și de opinia publică din 
alte țări, materializarea lor fiind de 
natură să corespundă marilor co
mandamente ale contemporaneității, 
în acest spirit — așa cum s-a ară
tat în mesajul de felicitare adresat 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
președintelui Jimmy Carter — țara 
noastră iși exprimă speranța că bu
nele relații româno-americane vor 
continua să se extindă și să se di
versifice, pe baza principiilor înscri
se în documentele comune încheiate 
la nivel prezidențial, in interesul 
reciproc, al cauzei păcii, securității și 
colaborării internaționale.

Formînd obiectul atenției și al 
unor luări de poziție oficiale din 
partea unui șir de state, marele o- 
biectiv istoric al făuririi unei noi 
ordini economice — și politice — 
mondiale a continuat, în același 
timp, să fie dezbătut în cadrul a di
ferite reuniuni internaționale, intre 
care Consiliul economic și social al 
O.N.U. (ECOSOC), Comisia O.N.U. 
pentru dezvoltarea socială ; el a sti
mulat, de asemenea, avansarea unor 
propuneri și inițiative constructive, 
din care observatorii rețin propune
rea președintelui Băncii internațio
nale de reconstrucție și dezvoltare 
(B.I.R.D.) de a se crea o comisie in

ternațională neguvemamentală pen
tru depășirea impasului in care se 
află în prezent dialogul între statele 
industrializate și țările in curs de 
dezvoltare. Sînt evoluții care atestă, 
o dată în plus, însemnătatea acestei 
probleme cardinale a zilelor noastre, 
pentru a cărei soluționare România 
socialistă militează cu atâta consec
ventă.

Agenda săptăminii a mai consem
nat și alte evenimente de certă sem
nificație, printre care intensele con
tacte diplomatice pentru • reluarea 
Conferinței de la Geneva în proble
ma Orientului Mijlociu, con.turîn- 
du-se părerea generală că există azi 
șanse reale in vederea unei soluțio
nări trainice și juste a acestei pro
bleme, care împovărează de atita 
vreme relațiile internaționale ; con
tinuarea demersurilor pentru rede- 
mararea tratativelor în problema 
rhodesiană. concomitent cu intensifi
carea acțiunilor unităților de luptă 
ale mișcării de eliberare din Zim
babwe ; publicarea de noi date sta
tistice și formularea de noi previ
ziuni în legătură cu situația econo
mică a unui șir de țări capitaliste, 
din care rezultă că perspectivele ie
șirii din actualele dificultăți conti
nuă să fie învăluite în norii incerti
tudinilor.

într-un cuvint, un tablou dens șl 
bogat în evenimente — din care, fi
rește, în spațiul redus al unei cro
nici săptămînale nu pot fi redate de- 
cit unele repere mai importante — 
demonstrând din noU marea varietate 
și complexitate a vieții politice in
ternaționale. Și o concluzie care se 
impune a fi relevată cu satisfacție i 
aceea că in marile probleme ale ac
tualității, rezolvările spre care tind 
să se cristalizeze consensuri coincid, 
in liniile lor generale, cu soluțiile 
pentru care militează, prin întreaga 
sa politică externă, țara noastră, de- 
monstrîndu-se astfel, din nou, carac
terul realist și constructiv al acestei 
politici.

Ioan ERHAN 
Romulus CĂPLESCU
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Efortul propriu sprijinit de o largă
cooperare internațională

Pirghii importante ale accelerării 
progresului economic al fiecărei țări

Lucrările Consiliului de administrație al P.N.U.D.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — La sediul O.N.U. continuă 

lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Consiliului de administrație al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, pe a cărei ordine de zi 
sînt înscrise probleme vizind dezvoltarea și ameliorarea în continuare 
a activităților de asistentă tehnică ale O.N.U.

Printre temele aflate în dezbatere 
Un loc însemnat îl ocupă aprobarea 
unor programe naționale de asistentă 
pentru perioada 1979—1981, noile di
mensiuni ale cooperării tehnice, si
tuația resurselor P.N.U.D. etc.

Luind cuvîntul în cadrul sesiunii, 
reprezentantul României a evidențiat 
rolul determinant al efortului propriu 
în asigurarea progresului economic și 
social al fiecărei țări, faptul că coo
perarea internațională, programele de 
asistentă tehnică realizate sub egida 
O.N.U. constituie pirghii importante

pentru sprijinirea eforturilor țărilor 
în curs de dezvoltare în vederea eli
minării decalajelor ce le separă de 
statele avansate din punct de vedere 
economic.

Referindu-se la resursele financia
re ale P.N.U.D., reprezentantul tării 
noastre a relevat poziția României 
privind necesitatea ca toate țările 
să-și reducă bugetele militare și să 
pună o parte din mijloacele astfel 
eliberate in slujba dezvoltării, a 
cooperării tehnice multilaterale, prin 
intermediul P.N.U.D.

Lucrările Consiliului O.N.U. pentru Namibia

In sprijinul drepturilor legitime 
ale poporului namibian

Pentru o folosire rațională 
a resurselor Terrei 
Seminar international 

Ia Roma
ROMA 22 (Agerpres). — Edouard 

Saouma. director general al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.), a 
cerut adoptarea de măsuri concrete 
pentru a se pune capăt risipei ac
tuale de deșeuri și reziduuri din 
agricultură și agroindustrie. care ar 
putea fi utilizate de către om sub 
formă de alimente, furaje, combus
tibil sau îngrășăminte.

Deschizind lucrările unui seminar 
organizat în acest sens de către 
F.A.O. și P.N.U.E. (Programul Na
țiunilor Unite pentru Mediul Am
biant), Saouma a declarat : „Intrăm 
în prezent intr-o nouă eră în care 
lumea noastră va trebui să-și rezolve 
problemele sale nu consumind in 
dezavantajul său, ci aplicind princi
piile unei gestiuni sănătoase a re
surselor sale".

Cei 200 de reprezentanți ai guver
nelor și sectoarelor industriale parti
cipant! la seminar vor studia pe 
parcursul a patru zile aspectele teh
nologice, economice și sociale ale 
unei strategii împotriva risipei.'

Santiago Carriilo și-a exprimat satisfacția in legătură 
cu restabilirea relațiilor diplomatice

MADRID 22 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Spania, Santiago Carrillo, și-a 
exprimat satisfacția in legătură ou 
restabilirea relațiilor diplomatice din
tre România și Spania — informează 
un comunicat dat publicității sîm- 
bătă, la Madrid, de P.C.S.

ia și bpama
Santiago Carrillo, arată comunica

tul, s-a pronunțat pentru restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre Spania 
și țările socialiste, apreciind că a- 
oeasta va putea facilita solutionarea 
dificultăților economiei spaniole.

P. C. Peruan în favoarea consolidării unității naționale
LIMA 22 (Agerpres). — In

tr-un articol apărut în săptămâ
nalul „Unidad", organ al P.C. Pe
ruan, Jorge- del Prado, secretar ge
neral al partidului, evidențiază nece
sitatea constituirii unității naționale, 
perconizate de guvern, fără a se face 
concesii dușmanilor poporului. Im
perialismul și reacțiunea — a arătat 
el — amenință popoarele cu agresiu
nea externă, cu efectele nocive ale 
crizei economice mondiale. Secreta
rul general al P.C. Pdruan s-a pro

nunțat pentru realizarea unității na
ționale în Peru, pe baza platformei 
de luptă a comuniștilor peruani, care 
preconizează apărarea realizărilor 
dobîndite în cadrul programului gu
vernamental de transformări inițiat 
în 1968, precum și apărarea dreptu
rilor . maselor largi populare. Este 
evidențiată, de asemenea, necesitatea 
democratizării complete a vieții so- 
cial-politice și economice interne, a 
realizării unității sindicale și popu
lare în Peru.

Creșterea venitului național 
al Uniunii Sovietice in 1976
MOSCOVA 23 (Agerpres). — Anul 

trecut, comparativ cu 1975, venitul 
național aii Uniunii Sovietice a cres
cut cu 18 miliarde ruble, fiind de 380 
miliarde ruble, se arată în comuni- 
caitui Direcției centrale de statistică 
dat publicității la Moscova. Aproxi
mativ 80 la sută din sporul venitului 
național a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. Spo
rul producției industriale a fost de 
4,8 procente. în anul care a trecut

s-a realizat o producție de 1 111 mi
liarde kilowați-ore energie electrică, 
520 milioane tone petrol, 321 miliarde 
metri cubi de gaze naturale, 145 mi
lioane tone oțel. Productivitatea 
muncii în industrie a înregistrat o 
creștere de 3,3 la sută.

în 1976 a fost obținută cea mal 
mare producție de cereale din isto
ria U.R.S.S. — 224 milioane tone. 
Veniturile reale pe locuitor au cres
cut cu 3,7 la sută.

Dezvoltarea economiei R. D. Germane

NAȚIUNILE UNITE. — La Națiu
nile Unite a avut loc, sub președin
ția secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, deschiderea lucră
rilor pe anul în curs ale Consiliului 
Națiunilor Unite pentru Namibia, or
ganism format din 25 de state, inclu
siv România, însărcinat cu adminis
trarea teritoriului Namibiei pînă la 
obținerea independentei.

Cu acest prilej, plenara a ales ca 
președinte al consiliului pe amba
sadorul Dustan Kamana, reprezen
tantul permanent al Zambiei la 
O.N.U. Reprezentantul României în 
Consiliul O.N.U. pentru Nami
bia a fost reales membru al bi
roului de conducere al consi

liului și raportor al Fondului Na
țiunilor Unite pentru Namibia, fond 
destinat asistenței pentru poporul 
namibian. Au fost aleși, de aseme
nea. membri ai biroului reprezen
tanții Algeriei, Guyanei, Indiei, Iugo
slaviei, Mexicului și Senegalului.

In cuvîntul său de deschidere, 
secretarul general Kurt Waldheim a 
subliniat rolul crucial pe care este 
chemat să-1 aibă Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia în perioada urmă
toare în sprijinul soluționării situa
ției critice din Namibia. „Africa de 
Sud continuă să ocupe ilegal terito
riul — a declarat el. Ea continuă o 
politică prin care desconsideră rezo
luțiile Națiunilor Unite".

Manifestări de solidaritate cu lupta 
împotriva apartheidului

într-un comunicat dat publicității 
la Bruxelles, Confederația Interna
țională a Sindicatelor Libere 
(C.I.S.L.) a confirmat că toate orga
nizațiile europene afiliate, precum și 
numeroase organizații sindicale de pe 
alte continente au acordat sprijin 
campaniei desfășurate în cadrul săp- 
tămînii de solidaritate cu muncitorii 
de culoare din Africa de Sud.

Centralele sindicale naționale — 
se arată în comunicatul C.I.S.L. — 
au insistat pe lingă guvernele țărilor 
lor să acționeze împotriva efectuării

de investiții în Africii de Sud și a 
întreținerii de raporturi comerciale 
cu această țară, să desfășoare acțiuni, 
diplomatice pe lingă autoritățile sud- 
africane în vederea îmbunătățirii 
condițiilor materiale și a respectării 
drepturilor fundamentale ale popu
lației de culoare. Unele guverne, po
trivit comunicatului, au răspuns deja 
la acest apel, altele au promis să 
acționeze în acest sens. Numeroase 
sindicate și-au exprimat protestul 
direct față de guvernul sud-african.

0 primă hotărire a noului 
președinte al S.U.A.

Grațierea persoanelor 
care s-au sustras 
de la încorporare 

în perioada războiului 
din Vietnam

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Primul decret important semnat de 
noul președinte al S.U.A., Jimmy 
Carter, se referă la grațierea per
soanelor care s-au sustras de la în
corporare în perioada războiului 
din Vietnam. De grațierea acordată 
nu beneficiază însă persoanele care 
au comis acte de violență pentru a 
se sustrage de la efectuarea servi
ciului. militar, dezertorii și funcțio
narii din serviciile de recrutare care 
au facilitat actele de nesupunere la 
încorporare sau au participat la a- 
cestea. In legătură cu dezertorii, șe
ful statului a cerut ministrului jus
tiției să examineze fiecare caz în 
parte, pentru a constata dacă unele 
situații pot fi revizuite.

în urma eșuării convorbirilor dintre guvern și opoziție

Alegeri generale anticipate în Danemarca
COPENHAGA. — Primul ministru 

al Danemarcei, Anker Joergensen, a 
anunțat , simbătă seara, într-o decla
rație radiodifuzată, organizarea, in 
scurt timp, a alegerilor legislative 
anticipate.. El a precizat că datorită 
faptului că nu s-a reușit formarea 
unui guvern care să dispună de o 
majoritate suficientă în parlament, 
pe calea unui compromis între par

tide, soluția recurgerii la alegeri an
ticipate i se pare cea mai bună.

După cum este știut, partidul social
democrat, care a preluat, puterea în 
februarie 1975, are numai 54 din cele 
179 de mandate ale parlamentului și 
a fost obligat la o serie de înțelegeri 
politice complexe cu partidele de 
opoziție în ceea ce, privește politica 
economică și în alte probleme.

BERLIN 22 (Agerpres). — în co
municatul cu privire la îndeplinirea 
planului de stat al economiei națio
nale a R.D.G. pe anul 1976 se arată 
că producția industrială a țării a 
crescut, în anul care s-a încheiat, cu 
5,9 la sută fată de 1975. Productivi
tatea . muncii în întreprinderile mi
nisterelor industriale a crescut cu 6 
la sută. S-au realizat o continuitate, 
o stabilitate și o proporționalitate a 
îndeplinirii sarcinilor de plan.

Bilanțul pozitiv al dezvoltării eco
nomice — subliniază comunicatul — 
a fost realizat în ciuda condițiilor 
mai dificile din domeniul relațiilor 
economice externe, precum Si a con
dițiilor climaterice excepțional de 
nefavorabile, care au dus la rezulta
te mai slabe în agricultură. Astfel,

producția agricolă a anului 1976 •
fost cu 9,8 la sută sub nivelul celei 
a anului 1975. Cu toate acestea, ve
nitul național al R.D. Germane a 
crescut cu 3,7 la sută. Veniturile 
reale ale populației au crescut cu 4 
la sută.

Volumul comerțului exterior • 
crescut cu 14 la sută. Sarcinile la ex
port față de țările membre ale 
C.A.E.R. au fost îndeplinite. Prin 
modificarea unor prețuri în cadrul 
C.A.E.R., au fost necesare cheltuieli 
suplimentare din partea R.D. Ger
mane. A crescut și comerțul cu țări
le capitaliste dezvoltate ; ca urmare 
a evoluțiilor inflaționiste din aceste 
țări, din partea economiei naționale 
a R.D.G. au fost necesare cheltuieli 
mai mari pentru importuri.

Reuniunea Consiliului Central Palestinean

Unul din liderii Consiliului Național African 
din Rhodesia - victimă a unui atentat

SALISBURY 22 (Agerpres), — Ja
son Moyo, al doilea vicepreședinte al 
Consiliului Național African (C.N.A.) 
din Rhodesia, colaborator al lui 
Joshua NkomO, și-a pierdut viața 
într-un atentat 'Comis la Lusaka —-a 
declarat, la Salisbury. Josiah China- 
mano, vicepreședinte al C.N.A. 
Chinamano a precizat că o bombă 
plasată într-unul din oficiile C.N.A. 
de la Lusaka a explodat simbătă, 
ucigîndu-1 pe Moyo și rănind grav 
mai multi membri ai conducerii or
ganizației.

Menționînd că autorii atentatului 
nu au fost identificați, Chinamano a 
arătat că acest act a fost pus la cale 
de dușmani ai libertății și ai drep
turilor omului in Zimbabwe. „Ase
menea acte — a spus el — nu duc la 
solutionarea situației rhodesiene. 
Dimpotrivă, aceasta nu face decît să 
convingă și mai mult poporul Zim
babwe să lupte ’pentru eliberarea 
tării sale".

Jason Moyo a făcut parte din de
legația condusă de Joshua Nkomo la 
Conferința de la Geneva asupra vii
torului constituțional al Rhodesiei.

benin Ripostă hotărită mercenarilor
După cum au relatat telegramele 

agențiilor de presă, Republica 
Populară Benin, stat african care a 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, a fost în aceste zile 
ținta unei agresiuni armate.

Potrivit, relatărilor din surse ofi
ciale benineze, duminica trecută un 
grup de mercenari, transportați pe 
calea aerului, au încercat să atace 
instituțiile guvernamentale din Co
tonou, capitala țării. După patru 
zile de lupte, grupul mercenarilor 
a fost infrînt. Alături de forțele 
armate, la acțiunile de lichidare a 
mercenarilor au participat, rășpun- 
zind chemării comitetelor de apă
rare a revoluției din Benin, nu
meroși oameni ai muncii din capi
tală și împrejurimile acesteia. — 
factor care a contribuit in mod 
decisiv la zdrobirea agresiunii. In
tr-o declarație făcută de președin
tele Mathieu Kerekou se arată că 
documentele capturate îndreptățesc 
concluzia că grupul de mercenari 
se află în slujba unor cercuri impe
rialiste care încearcă să pună pie
dici în calea dezvoltării tinerei re
publici.

Poporul beninez se află angajat 
într-un efort susținut avînd ca scop 
eliminarea sechelelor grave ale co
lonialismului. dezvoltarea econo
mică și socială. Aceste eforturi 
s-au izbit de împotrivirea elemen
telor reacționare, legate de cercu
rile tribale și care se bucură de 
sprijin din afară. Ca urmare a aces
tei,situații, din 1960 și pînă în 1972 
în Dahomey (cum se numea la în

ceput Republica Populară Benin) 
au avut loc cinci lovituri de stat. 
Venirea la putere a actualului re
gim al președintelui Kerekou a 
permis țării să cunoască cea mai 
lungă perioadă de stabilitate poli
tică. Pe plan economic au fost 
luate o serie de măsuri vizind in
troducerea controlului statului în 
diverse ramuri de activitate și dez
voltarea unui sector propriu de 
prelucrare a resurselor naționale. 
Pe plan politic, a fost creat Parti
dul Revoluției Populare a Beninu
lui, al cărui program se pronunță 
pentru înlăturarea completă a do
minației imperialiste, consolidarea 
independentei tării, lichidarea for
țelor feudale și a influentei aces
tora. crearea bazelor materiale și 
tehnice ale socialismului și gene
ralizarea, în. perspectivă, a relații
lor de producție socialiste.

Asemenea orientări, firește, nu 
sînt pe placul cercurilor imperia
liste și neocolonialiste, al forțelor 
retrograde din interiorul țării, care, 
folosind diferite mijloace — inclu
siv recrutarea de mercenari — în
cearcă să abată tinărul stat de pe 
drumul ales. Participarea maselor 
largi ale populației la zdrobirea 
grupului de mercenari ilustrează 
sprijinul larg de care se bucură po
litica Partidului Revoluției Popu
lare a Beninului. Pentru a dejuca 
orice alte uneltiri ale reacțiunii, 
partidul a adresat un apel la vigi
lentă poporului beninez.

A. BUMBAC

Procesul destinderii trebuie 
sa cuprindă toate continentele 

O declarație a‘primului ministru al Indiei

DAMASC 22 (Agerpres) — După 
cum informează agenția M.E.N., la 
Damasc au început lucrările unei 
reuniuni a Consiliului Central 'Pa
lestinean, la care iau parte Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, alți lideri ai

O.E.P. într-o declarație făcută zia
rului sirian „El Thawra", Khaled El 
Fahoumy, președintele Consiliului 
Național Palestinean, a precizat că pe 
ordinea de zi se află probleme ce 
privesc. în principal, formarea unui 
nou consiliu național și evoluția si
tuației din Orientul Apropiat.

DELHI 22 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută presei, premierul 
Indiei, Indira Gandhi, a evidențiat 
necesitatea ca granițele destinderii 
să fie extinse pentru a cuprinde toa
te continentele, îndeosebi zonele. de 
tensiune și conflict de pe glob și a 
deveni, astfel, un fenomen stabil. 
Destinderea — a arătat primul mi

nistru indian — nu va avea un sens 
real dacă, nu va fi însoțită de dezar
marea generală și totală, inclusiv 
nucleară. Indira Gandhi a menționat, 
totodată, că unul din factorii impor
tanți care afectează pacea și stabi
litatea mondială este decalajul exis
tent între țările bogate și cele sărace 
— transmite agenția Samachar.
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Cit un șir de la Roma 
la Neapole...

BBBBBBBBBBBBBBBBE3BBB 
agențiile de presa transmit:

Președintele C.C. al P.C. 
ChineZ Hua Kuo*fen> premierul 
Consiliului de Stat ai R.P. Chineze, 
a primit, simbătă, la Pekin o dele
gație a Partidului Komei din Japo
nia. în frunte cu Yoshikatsu Takeiri, 
președintele Comitetului Central 
Executiv al acestui partid.' Cu aceas
tă ocazie — relatează agenția China 
Nouă — președintele Hua Kuo-fen 
s-a întreținut călduros cu oaspeții, 
care efectuează o vizită de prietenie 
în China.

PrOtOCOluI schimburilor reci
proce de mărfuri și plăților pe 1977 
între R.P. Polonă și R.S. Vietnam a 
fost semnat la Varșovia. Documentul, 
informează agenția P.A.P.. prevede o 
creștere a livrărilor reciproce față 
de prevederile acordului pe termen 
lung (1976—1980), încheiat anul tre
cut între cele două țări.

Consultări în legătură cu 
prețul petrolului. Ministrul 
de finanțe al Qatarului, Aziz bin 
Khalifa Al Thani, care este și pre
ședintele în exercițiu al. sesiunilor 
ministeriale ale Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.), Va 
întreprinde săptămîna Viitoare vizite 
în Algeria și Libia pentru consultări 
în problema unei strategii comune 
în ce privește prețul petrolului. După 
cum se știe, conform hotărîrii. majo
rității membrilor. O.P.B.C., acesta a 
fost majorat de ia 1 ianuarie a.c. cu 
10 la sută.

Problemele activității sin
dicale s_au aflat în dezbaterea 
unei intîlniri ce a avut Ioc-la Praga 
între o delegație a Federației Sindi
cale Mondiale (F.S.M.) și o delegație 
a Confederației Mondiale a Muncii 
(C.M.M.). Cele două delegații s-au 

■informat reciproc asupra activității 
desfășurate in cursul anului trecut, 
precum și asupra activităților prevă
zute pentru perioada următoare.

în regiunile afectate de 
Secetă SuvernuT etiopian a creat 
oficii de stat pentru repartizarea ali
mentelor. Seceta de acum este tot 
atît de puternică ca și cea din 1973, 
de pe urma căreia au avut de su
ferit peste 2 milioane de persoane.

Reuniune la Cairo consa
crată situației interne. Agen- 
ția M.E.N. informează că președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
examinat, simbătă, situația internă, 
în cadrul unei reuniuni la care au 
participat vicepreședintele țării, 
Husni Mubarak, președintele Adu
nării Poporului. Sayed Marei, pri
mul ministru, Mamdouh Salem, pri
mul , secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, Mustafa Khalil, și alte 
persoane oficiale egiptene.

La încheierea vizitei în 
Pakistan 3 vicePre5etTintelui Ira
kului, Taha Mohiedinne Maarouf, 
la Islamabad a fost publicat comu
nicatul comun în care cele două țări 
reafirmă poziția lor potrivit căreia 
reinstaurarea unei păci juste și du
rabile în Orientul Apropiat reclamă 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate și restabilirea dreptu
rilor poporulii palestinean, Cu pri
lejul acestei vizite, între cele două 
țări a fost încheiat un acord de coo
perare comercială, economică și teh
nică.

O echipă de cercetători fran
cezi a anunțat descoperirea unei 
noi particule. Este vorba, arată 
agenția France Presse. de o 
particulă de 1,78 miliarde de e- 
lectron-volți, a cărei durată de 
viață este extrem de scurtă. Des
coperirea — au arătat cercetă
torii — era în mare măsură aș
teptată, intrucit diferite modele 
matematice stabilite de teoreti
cieni prevedeau existenta unei 
asemenea particule.

Cyrus Vance va vizita
Moscova. In conformitate cu
angajamentul președintelui Jimmy 
Carter de a acționa în direcția „eli
minării tuturor armelor nucleare", 
oficialități americane au luat contact 
cu oficialități sovietice în vederea 
unei vizite la Moscova, la o dată 
apropiată, a secretarului Departa
mentului de Stat, Cyrus Vance — au 
declarat surse ale administrației, 
după cum anunță agenția U.P.I.

Șeful statului tanzanian, 
Julius Nyerere, a fost ales pre
ședintele noului Partid revoluționar 
— organul suprem al instituțiilor din 
Xanzșnia. Noua formațiune a fost 
formată in urma fuziunii dintre 
Uniunea Națională Africană din Tan- 
ganica (TANU) și Partidul Afro- 
shirazi (L.A.S.P.), reprezentind par
tea continentală a tării și. respectiv, 
Insula Zanzibar. Prin crearea Parti
dului revoluționar, a precizat pre
ședintele Nyerere, sistemul guver
namental din Tanzania bazat, pe 
conservarea autonomiei celor două 
partide din tară va fi păstrat.

Negocierile în problema pla
toului continental al Mării Egee, la 
nivelul experților tehnici, dintre 
Grecia și Turcia vor fi reluate la 
Londra, la 31 ianuarie — au anunțat 
oficialități turce. S-a precizat că in 
cadrul tratativelor se vor examina 
principiile și normele de drept in
ternațional relative la definirea pla
toului continental.

Deficit în exploatarea su
personicului „Concorde". 
Citind surse autorizate, agenția Reu
ter informează că compania „British 
Airways" a înregistrat anul trecut 
pierderi de 8—9 milioane lire ster
line de pe urma zborurilor cu super
sonicul „Concorde". La un an după 
inaugurarea liniilor aeriene servite 
de „Concorde" se. înregistrează mari 
pierderi datorită rutelor încă puține 
rezervate avionului — a declarat di
rectorul serviciilor „Concorde" din 
cadrul companiei „British Airways".

Pentru reducerea consu
mului de băuturi alcoolice. 
Președintele Finlandei. Urho Kekko
nen, a semnat textul legii în baza 
căruia, începînd de la 1 martie a.c., 
vor fi interzise reclamele comerciale 
pentru băuturile alcoolice. Această 
măsură se încadrează în eforturile 
guvernului de la Helsinki de a re
duce consumul de băuturi alcoolice, 
campania în acest scop fiind inițiată 
în 1970,

Populația Uniunii Sovie
tico era 'a 1 ianuarie 1977 de
257,9 milioane locuitori — anunță 
agenția T.A.S.S.

„Dacă toți absolven
ții de scoli medii care 
nu au slujbă ar trebui 
să se prezinte împreu
nă la un centru de 
plasare a forței de 
muncă, ei ar forma, 
așezați cite doi, un 
Sir de la Roma la 
Neapole". Afirmația 
revistei „L’Espresso" 
se bazează pe rezulta
tele unei’recente an
chete, care a consta
tat câ numărul tine
rilor șomeri intelec
tuali a depășit 900 000. 
Pentru 10 locuri de 
ajutor de desenator 
la poșta din' Nea
pole s-au prezentat 
anul trecut 3 000 de ti
neri : dintre aceștia, 
1 100 aveau diplomă de 
absolvent al unui in
stitut de învățămînt 
superior. Pentru 15 
posturi de om de ser
viciu la spitalul de 
psihiatrie din Cagliari 
s-au prezentat 1 100 
de tineri, 600 dintre ei 
fiind absolvenți de 
facultăți. La concursul 
de educatori, desfă

șurat nu de mult, 
s-au prezentat 105 074 
candidați pentru 3 935 
de posturi. Vor ob
ține deci o slujbă 
doar 4 din 100. Res
tul de peste 100 000 
vor îngroșa rîndurile 
șomerilor cu diplomă. 
Intr-o amplă anchetă, 
ziarul „Corriere della 
sera" se referea la acei 
absolvenți ai Facultă
ții de filozofie din 
Bari (și exemplul lor 
nu este unic) care sînt 
obligați pentru a-și 
clștiga,.existența să lu
creze ca zilieri agri
coli.

Un studiu efectuat 
de Facultatea de so
ciologie a Universității 
din Roma în legătură 
cu „destinul social al 
absolvenților de fa
cultăți" a ajuns la 
concluzia că aceștia au 
de ales doar între șo
majul total sau cel 
parțial. Exemplele sînt 
și aici numeroase. 
Două treimi din ab
solvenții facultăților 
de filologie și filozofie

din perioada anilor 
1970—71 și 1971—72 
n-au încă un post, iar 
cei care il au sînt an
gajați ca suplinitori. 
Dintre absolvenții fa
cultăților de drept, 
cea mai mare parte 
lucrează ca învăță
tori, în timp ce fete
le sînt dactilografe 
său funcționare de ca
tegorie inferioară. 
N-au o situație mai 
bună nici absolvenții 
facultăților tehnice. 
După datele fundației 
„Olivetti", mai mult 
de 70 la sută din ingi
nerii ieșiți in ultimii 
ani dețin funcții ne
corespunzătoare pre
gătirii lor.

Preocupate de aceas
tă situație în continuă 
agravare, forțele de
mocratice din țară au 
acționat, în ultimul 
timp, pentru adopta
rea unor măsuri le
gislative de natură 
să faciliteze găsirea de 
slujbe de către ti
nerii șomeri.

Radu BOGDAN
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Șomajul — „problema nr. 1" a Europei occidentale — dupâ cum scrie 
„Die Welt", înregistrează o curbâ mereu ascendentei. Așa cum se poate 
vedea în graficul publicat de ziarul vest-german, între 1973—1976 numă
rul șomerilor în țârile Pieței comune s-a dublat, ajungind la 5,2 milioane. 
Tn partea dreaptâ a desenului este prezentată situația șomajului în țările 

membre ale C.E.E., raportată la populația activă

• CONCLUZIILE U- 
NUI STUDIU. Pintr-un stu
diu ce se ocupă cu cerce
tarea frecvenței și cauzelor apa
riției cancerului publicat de 
revista UNESCO „Impact" re
zultă că incidența diferitelor 
forme ale acestei grave maladii 
depinde, între altele, de obice
iurile de viață și alimentare și, 
în mal mică măsură, de condi
țiile climatice. Interesant este 
cazul populației huinza, care tră
iește în munții Karakorum din 
nordul Indiei și care nu cu
noaște cancerul. Hunza se re
marcă printr-o viață liniștită și 
cumpătată, o hrană echilibrată, 
bogată în vitamine și prin cu
rățenie; mediul in care își des
fășoară existența este lipsit de 
orice formă de poluare. Cpm- 
parînd evoluția mortalității da
torate cancerului între anii 1900 
și 1960 în cîteva țări ale globu
lui, se înregistrează, la 100 000 
locuitori, o creștere de 136,8 la 
sută in Statele Unite, de 160,1

la sută în R.F.G., de 383,8 la 
sută în Portugalia și doar de 
52,8 la sută în Elveția.

• EXPEDIȚIE PO
LARĂ. In Suedia au început 
pregătirile pentru o expediție 
științifică în Arctica, ce ur
mează să aibă loc în 1979 — cu 
prilejul aniversării a 100 de ani 
de la călătoria lui Nordenskiold 
pe vasul „Vega". Expediția ur
mează să înceapă la Karlskro- 
na, folosind unul din marile 
spărgătoare de gheață suedeze, 
„Atle“, „Frej" sau „Ymer". în 
decurs de 75 de zile urmează a 
fi parcurse peste 9 000 mile ma
rine, în jurul întregului bazin 
arctic. Va fi prima expediție de 
acest fel efectuată cu un vas de 
suprafață (pină acum această 
performanță a fost realizată de 
submarinele atomice). Norden - 
skiold, împreună cu echipajul 
său de pe „Vega", a fost primul 
care a străbătut faimosul „pa
saj nordic" dintre Atlantic și 
Pacific.

® D.S.I.P. <Deha-Sleep- 
Inducing-Peptid) este numele 
unei, substanțe capabile să pro
voace somnul „cel mai sănătos" 
— după cum asigură descoperi
torii ei, un grup de oameni de 
știință elvețieni. D.S.I.P. a fost 
identificată în sîngele unor 
iepuri cărora li se provocase o 
stare de somnolență. Recent ea 
a putut fi reprodusă în labora
tor. Testările . pe animale, încu
nunate de succes, sînt de na
tură să alimenteze speranța că, 
în cîțiva ani, clasicele somni
fere, cu mulțimea lor de deza
vantaje și efecte secundare, vor 
fi înlocuite de „pastile ale som
nului natural", așadar ale som
nului însoțit de vise atît de ne
cesare echilibrului psihic.

• REGENERAREA - 
LA OM? Organismul uman — 
capabil de a-și regenera un mă
dular sau altul, distrus în urma 
unui accident ? O ipoteză, deo
camdată. fantastică, dar — po
trivit afirmațiilor profesorului
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american Thomas Stonier, an
gajat în studii asupra țesuturi
lor, împreună cu cercetători 
britanici de 1a. Universitatea 
Bradford — realizabilă la începu
tul veacului următor. El evocă, 
în acest sens, exemplul broaștei: 
aceasta, deși nu deține capaci
tatea de autoregenerare specifi
că salamandrei, poate să-și re
facă un membru amputat, în 
cazul cind i se aplică un anume 
tratament cu hormoni. Dacă se 
va ajunge la înțelegerea în pro
funzime a proceselor celulare, 
respectiv a formării țesuturilor, 
susține Stonier, se va reuși, tot
odată, să se creeze organe pe 
cale naturală. O posibilă meto
dă: imediat după naștere, o par
te din placenta copilului, care 
acum este aruncată, ar urma să 
fie conservată la rece: în caz că 
respectiva persoană va avea ne
voie. vreodată, de o nduă inimă 
sau un nou ficat, celulele de

„rezervă" vor servi în scopul 
fabricării, dirijate de medicul 
biolog, a organului lipsă — 
transplantarea ulterioară a orga
nului respectiv nemaipunind, 
ca în prezent, problema res
pingerii de către organism.

• SURPRIZĂ. Muncito- 
rii care, in apropiere de Manila 
(Filipine), lucrau la demontarea 
unui vechi pod metalic, pentru 
a fi trimis la fier vechi, au avut 
o surpriză puțin plăcută. In 
timp ce tăiau cu aparatele de 
sudură autogenă construcția din 
oțel, au descoperit numeroase 
mine și proiectile de artilerie 
care au fost plasate la încheie
turile dintre grinzi. După cum 
relatează agenția Reuter, can
titatea de explozibil era sufi
cientă pentru a arunca în aer 
un mic oraș. Chemați in grabă, 
experții au dezamorsat proiec

tilele găsite. ’S-a stabilit că po
dul fusese minat spre sfîrșitul 
celui de-al doilea război mon
dial de trupele japoneze aflate 
în retragere.

® UN HORMON 
PRODUS DE LĂCUSTE 
este luat în considerare de oa
menii de știință de la Univer
sitatea din Huli (Marea Brita- 
nie) ca eventual remediu pen
tru o serie de boli de inimă. 
Specialiștii Graham Goldsworthy 
și Paul Cheesman au emis ipo
teza că un anumit hormon care 
are funcția de a stimula apara
tul locomotor al lăcustelor, per- 
mițindu-le să efectueze salturile 
spectaculoase caracteristice, ar 
putea activiza și mușchii inimii o- 
menești, determinînd „arderea" 
grăsimilor și nu a „combustibilu
lui" obișnuit al organismului 
uman — hidrații de carbon. In 
cazul că experiențele de labora
tor vor confirma această ipote
ză, există posibilitatea de a se 
diminua riscurile bolilor coro

nariene. Cercetările medicilor 
britanici se află deocamdată în 
faza experiențelor pe șoareci și 
alte animale.

® LA ADĂPOST DE 
RIGORILE IERNII. Iemile 
la Montreal sînt aspre, cu tem
peraturi mult sub zero grade. 
Și totuși, locuitorii marii me
tropole canadiene pot fi vă- 
zuți, în unele locuri, plimbîn- 
du-se. făcind cumpărături sau 
mergînd la spectacole în timpul 
iernii... într-o vestimentație u- 
șoară de vară. Explicația ? în 
ultimii cîțiva ani, edilii din 
Montreal au amenajat în sec
toare din centrul orașului legă
turi directe, evitind ieșirea afa
ră, între ansamblurile de locuit 
sau sediile unor instituții și noi 
complexe de servire publică sau 
lăcașuri culturale, acestea fiind 
amplasate fie în partea supe
rioară a imobilelor, fie în spații 
subterane. Așa. de exemplu, noul 
Centru al artelor, dotat cu săli 
de teatru și concert, dispune de

asemenea legături subterane. 
Inițiată în 1962, operațiunea de 
protejare a Montrealului de 
frig prevede extinderea în con
tinuare a rețelei stradale sub
terane.

• MEMORII LA... 
PREJ. Parcă mai mult ca 
oricînd, memoriile unor per
sonalități sint „vînate" cu în
dârjire de edituri. Cea mai re
centă dovadă: apriga concurență 
declanșată intre mai multe case 
editoriale din S.U.A. pentru a- 
chiziționarea drepturilor de pu
blicare a amintirilor fostului 
secretar al Departamentului de 
stat, Henry Kissinger. Deși nu 
au văzut un singur rind scris de 
autor, editorii manifestă o deo
sebită atracție pentru „invizibila 
carte", cum se exprima „Inter
national Herald Tribune" .— a- 
tracție explicabilă prin faptul 
că Se contează pe dezvăluirea 
unor episoade inedite ale multi
plelor acțiuni politice la care a 
participat fostul om de stat a- 
merican.
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