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Colective din alte unități adresează

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul comerțului exterior
al Republicii Populare Chineze, Li Cian

FERTILIZAREA CHEMĂRI
SOLULUI

o lucrare de mare importanță
pentru viitoarea recoltă

tn acest an, în agricultură, potrivit 
planului național unic de dezvoltare 
economică și socială a țării, urmea
ză să fie obținută o recoltă de peste 
21 milioane tone cereale și producții 
mari la celelalte culturi : floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, le
gume și altele. Răspunzind chemări
lor la întrecere ale Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., Consiliului 
popular al comunei Gruiu — Il
fov, cooperativei agricole Salonta- 
Bihor, întreprinderilor agricole de 
stat Urleasca — Brăila și Os
trov — Constanța, S.M.A. Pecica — 
Arad, oamenii muncii din unitățile 
agricole își formulează. în aceste zile, 
angajamente mobilizatoare pentru 
depășirea producțiilor prevăzute in 
planul pe 1977. Ei au stabilit și își 
îmbogățesc, în continuare, programe
le de măsuri care vor fi aplicate în 
vederea realizării producțiilor plani
ficate și a angajamentelor. In ca
drul acestor măsuri, un loc impor
tant îl ocupă acțiunile de fertilizare 
a solului cu îngrășăminte naturale 
și chimice. Fiind acțiuni ce se des
fășoară tocmai în această perioadă, 
este necesar ca în fiecare unitate a- 
gricolă, în fiecare comună, organi
zațiile de partid și conducerile uni
tăților agricole să întreprindă măsuri 
energice în vederea organizării în 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
de fertilizare.

folosite și 
seama de 
vate, de nivelul aprovizionării solu
lui cu materii hrănitoare. Acestui 
scop îi corespunde crearea centrelor 
agrochimice, care se ocupă atît de 
determinarea cantităților de îngră
șăminte ce trebuie aplicate pe fie
care parcelă, cît și de administrarea 
lor propriu-zisă.

Este de relevat că, în unitățile a- 
gricole din numeroase județe, apli
carea îngrășămintelor s-a făcut și se 
face cu mult discernămînt. asigurîn- 
du-se astfel un suport material im
portant pentru obținerea unor spo
ruri însemnate de recoltă. Faptul că 
anul trecut în cooperativele agricole 
din județul Prahova s-a realizat o 
recoltă bună de grîu, porumb, sfeclă 
de zahăr — județul situîndu-se din 
acest punct de vedere pe unul din 
primele locuri pe tară — se datorește,

gospodărite, ținîndu-se 
cerințele plantelor culti-

*

(Continuare în pag. a Il-a)

LA ÎNTRECERE
SOCIALISTA
Astăzi publicăm chemările 
la întrecere adresate de :

Combinatul de lianți și 
bociment Fieni
Institutul de proiectare „Pro- 
iect-București“
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice 
Fundulea, județul Ilfov 
întreprinderea de industria
lizare a cărnii Neamț 
Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Maramu
reș

az
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit luni pe 
tovarășul Li Cian, ministrul comer
țului exterior al Republicii Populare 
Chineze.

La primire a participat tovarășul 
Ion Pătan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale.

A fost de față Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
și calde urări din partea tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită

tovarășului Hua Kuo-fen salutul său 
călduros și cele mai bune urări.

în cursul întrevederii a fost ma
nifestată satisfacția în legătură cu 
relațiile de strînsă prietenie și rod
nică colaborare statornicite între ță
rile, partidele și popoarele noastre și 
s-a exprimat convingerea că ele se 
vor amplifica și aprofunda continuu, 
prin traducerea în viată a impor
tantelor măsuri stabilite în acest 
sens de conducătorii de partid și de 
stat ai României și R. P. Chineze, 
în folosul reciproc. în interesul cau
zei generale a socialismului și păcii 
în lume.

Evidentiindu-se evoluția fructuoasă 
a colaborării și cooperării economice, 
a legăturilor comerciale dintre 
România și R.P. Chineză, s-au exa
minat aspecte ale extinderii și di
versificării acestei conlucrări. A fost 
relevată dorința comună de a _ se 
identifica noi domenii și modalități

de cooperare, de a se Intensifica 
schimburile comerciale, valorificîn- 
du-se cît mai deplin și mai eficient 
posibilitățile pe care le oferă reali
zările obținute de cele două țări în 
edificarea socialismului, potențialul 
lor economic, tehnologic și de cerce
tare.

A fost subliniată însemnătatea ac
tualelor convorbiri economice la ni
vel guvernamental. încheiate prin 
semnarea, la București, a Protocolu
lui privind schimburile comerciale și 
plățile pe anul 1977 între România și 
R.P. Chineză. S-a apreciat că pro
movarea largă a colaborării econo
mice și comerciale româno-chineze 
servește construcției socialiste în 
cele două țări, întărește prietenia și 
cooperarea multilaterală între statele 
ți popoarele noastre.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Președintele Grupului de prietenie Franța-România 
din Senatul francez

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după-amia- 
ză, pe Lucien Andre Gautier, pre
ședintele Grupului de prietenie Fran- 
ța-România din Senatul francez, care 
ne vizitează țara.

A participat tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări Na
ționale.

Cu acest prilej, Lucien Andre Gau
tier a exprimat cuvinte de gratitudi

ne șefului statului român pentru în
trevederea acordată, pentru ospitali
tatea și căldura cu care a fost întim- 
pinat în timpul vizitei în țara noas
tră.

în continuare a avut loc o convor
bire, în cursul căreia s-a dat o deo
sebită apreciere relațiilor tradiționa
le româno-franceze care se extind și 
se adîncesc continuu, în spiritul în
țelegerilor stabilite cu prilejul dia
logului la nivel înalt de la București

și Paris. A fost subliniată contribu
ția pe care parlamentele celor două 
țări, grupurile parlamentare de prie
tenie pot să o aducă la amplificarea 
și aprofundarea acestor raporturi, la 
mai buna cunoaștere și la o mai 
strînsă apropiere între popoarele ro
mân și francez, în folosul lor reci
proc, al înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

întrevederea a decurs intr-o am
bianță de cordialitate și prietenie.

IN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE: • 
Viața de partid • Faptul 
divers • Sport • in con
fruntare : scrisori și răs
punsuri • Din țările so
cialiste • De pretutindeni

RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC

SI CALITATIV AL PRODUCȚIEI, PRIN REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE

HUNEDOARA

Sîderurgîștii traduc în fapt angajamentele asumate
Siderurgiștii hunedoreni întăresc 

prin fapte cinstea ce le-a revenit de 
a lansa și în acest an chemarea la 
întrecere către toți metalurgiștii din 
tară. Diagrama activității ce se des
fășoară, zi și noapte, în sectoarele 
productive ale combinatului consem
nează importante sporuri de pro
ducție. La oțelării. spre exemplu — 
unde inițiativa „Fiecare echipă să 
producă în fiecare schimb cel puțin 
2 tone de oțel peste plan" se aplică 
din plin — producția zilnică realiza

tă peste plan, de la începutul anului 
și pînă în prezent, atinge. în medie, 
mai mult de 190 tone oțel, iar la 
furnale producția suplimentară zilni
că este în medie de 180 tone fontă, 
în același ritm lucrează și colectivele 
de la laminoare care, prin îmbună
tățirea indicilor intensivi și extensivi 
de utilizare a agregatelor, au reușit 
să realizeze pînă in prezent peste 
prevederi mai mult de 4 000 tone 
blumuri, țagle și alte laminate. (Sa
bin Ionescu).

După cum se știe, sporirea conti
nuă, în ritmuri superioare a produc
ției agricole la toate culturile se va 
realiza în acest cincinal cu precădere 
pe seama creșterii randamentului la 
hectar. Este o ilustrare grăitoare a 
orientării date de conducerea parti
dului pentru dezvoltarea unei agri
culturi intensive, modeme, cu efi
ciență economică ridicată. în acest 
scop, concomitent cu extinderea 
mecanizării și a irigațiilor, cu e- 
fectuarea unor lucrări de înaltă 
calitate, prin aplicarea unor can
tități tot mai mari de îngrășămin
te urmează să sporească fertilitatea 
pămîntului și, pe această cale, ni
velul recoltelor.

Anul acesta, potrivit prevederilor 
planului, agricultura va primi 1 638 000 
tone îngrășăminte chimice în sub
stanță activă, urmînd ca în ultimul 
an al cincinalului această cantitate 
să crească și mai mult, revenind la 
un hectar de teren arabil, vii și li
vezi 250—280 kg, ceea ce va situa 
țara noastră la nivelul statelor cu 
agricultură avansată. Experiența a 
demonstrat că nu este suficient doar 
să se asigure cantități sporite de în
grășăminte chimice ; mult mai im
portant este ca aceste substanțe — 
care încorporează în ele multă ener
gie, multă muncă —• să fie rațional

Cum răspunde industria metalurgică
exigențelor economice ale acestui an ?

— Potrivit indicațiilor secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, date 
la Plenara din 2—3 noiembrie 
1976 și la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din 27—28 
decembrie 1976, precum și pre
vederilor planului pe 1977, co
lectivelor din industria metalur
gică le revin o serie de sarcini 
importante in ce privește ridi
carea nivelului calitativ și de 
eficientă al activității productive. 
Care sint coordonatele de bază 
ale creșterii producției și efici
enței economice in această ra
mură, in anul in care ne aflăm ?

— înainte de a răspunde la între
barea pusă, aș dori să precizez că, 
din primul an al actualului 
cincinal, lucrătorii din industria me
talurgică au acționat ferm pentru 
transpunerea în practică a sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea al

P.C.R. pentru ramura noastră, a in
dicațiilor concrete date de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizite
lor de lucru efectuate in unitățile 
din metalurgie. Dintre rezultatele

mare capacitate, o uzină de fero
aliaje, instalații de turnare continuă 
a otelului, noi linii de laminare ș.a.

Pornind de la aceste rezultate, pe 
temeiul exigențelor formulate de se
cretarul general al partidului atît la

Convorbire cu ing. Neculai AGACHI,
ministrul industriei metalurgice

obținute amintesc că anul trecut, față 
de 1975, ritmul de creștere a produc
ției globale a fost de 11 la sută. Am 
realizat o serie de sortimente noi ca: 
țevi și table din oțel inoxidabil, elec
trozi speciali pentru sudură din oțe
luri înalt aliate, electrozi tubulari, 
tablă plumbuită ș.a. Totodată, au 
fost puse în funcțiune noi obiective 
de mare importanță, cum sînt bate
rii de cocs. ' cuptoare electrice de

plenara Comitetului Central, cît și 
la Consfătuirea de lucru din decem
brie anul trecut, metalurgiștii 
au abordat cu toată răspunde
rea sarcinile\ anului 1977, treaptă 
hotăritoare pentru atingerea obiec
tivului prevăzut în planul cin
cinal de a realiza la nivelul anului 
1980 o producție de 17—18 milioane 
tone oțel. Cu deosebire, ne preocu
păm de fabricarea într-un ritm mal

accelerat a sortimentelor intens soli
citate de economia națională și, în 
special, de construcția de mașini. 
Astfel, vom elabora noi mărci de oțe
luri. vom ridica ponderea otelurilor 
aliate și înalt aliate la peste 13 la 
sută, iar a celor de calitate și slab 
aliate ia circa 52 la sută. Ca urmare, 
gradul de înnoire a producției side
rurgice va crește cu 10.3 la sută in 
1977 și cu 38,3 la sută în 1980, ceea 
ce va determina, în ultimul an al 
cincinalului, sporirea valorii produ
selor obținute dintr-o tonă de oțel 
cu cel puțin 10 la sută, față de rea
lizările anului 1975.

Pentru anul 1977 se prevăd impor
tante sporuri de producție la princi
palele produse: 19,4 la sută Ia cocs, 8 la 
sută la oțel, 18,2 Ia sută la laminate 
finite, 8,6 la sută la țevi, 32,9 la sută 
la produse din aluminiu. Aceste spo-
(Continuare în pag. a IlI-a)

„HORA UNIRII
® în cadrul Festivalului național „Cîn

tarea României”, în orașele și sateie patriei 
au fost organizate numeroase conferințe, 
simpozioane, spectacole muzical-coregra- 
fice, recitaluri de poezie patriotică, expo
ziții consacrate sărbătoririi Zilei Unirii 
® Pretutindeni, însuflețite manifestări ale 
unității întregului popor în jurul partidului.

••de la un capăt la altul al țării
Hai să dăm mînă cu mînă“ 

sunat acum 118 ani pe întreg 
Moldovei, iar apoi și al Transilvaniei, reunite într-un singur 
stat național, și-a regăsit ieri o nouă și tinerească vigoare 
în cadrul marilor serbări populare ce au marcat caldul prinos 
adus de poporul nostru, constructor al socialismului, glorioa
selor fapte ale înaintașilor.

Numeroasele și deosebit de variatele manifestări cultural- 
artistice — integrate în Festivalul „Cîntarea României" — 
s-au constituit, sjmbolic, într-o mare „Horă a Unirii", ce a 
cuprins zeci și sute de mii de oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — care și-au

— avintatul cîntec care a ră- 
cuprinsul Țării Românești și

exprimat și cu acest prilej spiritul revoluționar, patriotismul 
lor profund. întreg șiragul însuflețitelor manifestări s-a trans
format în acest fel într-o puternică demonstrație a unității 
indestructibile a poporului în jurul partidului, al conducerii 
sale, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, într-o vie ex
presie a voinței tuturor fiilor patriei de a traduce neabătut 
în viață hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., pentru 
viitorul comunist al României.

IN PAGINA A IV-A: Relatări ale unora dintre manifestările 
care au avut loc, cu acest prilej, in Capitală șl in județele 
țării.

HARGHITA

Porțile împlinirii
Străveche vatră ro

mânească, în care se 
păstrează rădăcini ne
muritoare ale unor 
cetăți dacice (între 
margini se află urme 
de limes roman, pre
cum și mărturii ale 
viețuirii populației au
tohtone după retrage
rea aureliană), pă- 
mînt locuit și iubit — 
începînd cu al doilea 
mileniu al erei noas
tre — de români și 
maghiari adunați de 
istorie pe malurile a- 
celorași ape. la poa
lele acelorași munți, 
județul Harghita, ca 
și celelalte județe ale 
țării, este un etalon 
al frumuseții Româ
niei, un semn al tre
cerii noastre cu folos 
prin vreme.

...Județul Harghita. 
L-am străbătut de la 
un capăt la celălalt, 
de la sud la nord și 
de la est la vest, de la 
Tușnad la Toplița, tre- 
cînd prin Miercurea- 
Ciuc și prin Gheor- 
gheni, și de la La
cul Roșu ori de la 
Lunca, trecînd prin 
Odorheiu Secuiesc că
tre Praid. I-am văzut 
orașele și satele, i-am 
admirat munții, rîuri- 
le și pădurile, fabrici
le și ogoarele și am 
stat de vorbă cu oa
menii, cu cei care nu 
mai contenesc să zi
dească noi trepte pen
tru înălțarea lor către 
binele spre care au 
năzuit de generații, 
pentru înălțarea jude
țului, pentru a-și adu

ce contribuția la înăl
țarea României socia
liste.

înfățișată copiilor, 
elevilor care invața 
în cele aproape 300 de 
școli, comparația între 
ceea ce este și ceea ce 
a fost județul Harghi
ta ar părea un basm, 
pe' care oricitâ imagi
nație ai avea nu ți i-ai 
putea închipui aievea. 
Aceiași munți, ace
leași leagăne de ape 
in care Oltul, și Mu
reșul, și Trotușul, și 
Tirnavele cresc pină 
învață să umble, pină 
să poată pleca fără 
teamă in lumea mare; 
aceleași răscruci care 
împart și despart dru
muri ; drumuri asfal
tate însă ; aceleași 
porți tăiate în piatra 
carpată, adevărate 
arcuri de triumf prin 
care a trecut și trece 
de . milenii istoria 
noastră ; porți numin- 
du-se Bicaz, și Ghi- 
meș, și Bistricioara, și 
Bilbor ; aceleași vetre 
străvechi în care au 
fost semănate teme
liile așezărilor ; ace
leași datini și același 
cer izvorind la Joseni 
cel mai năprasnic ger. 
Natura cu frumusețile 
ei au rămas aceleași. 
Doar după natură și. 
frumusețile ei ar mai 
putea fi recunoscut 
județul Harghita de 
cineva care nu l-a mai 
văzut de, să zicem, 
două, trei decenii. 
Pentru că sate, și ora
șe. și oameni și-au 
schimbat complet în
fățișarea.

Dintr-un județ în 
care industria, cu nu 
prea multi ani în urmă, 
era încă un vis, un 
pisc greu accesibil, 
Harghita a devenit, 
grație politicii partidu
lui privind dezvoltarea 
armonioasă a tuturor
zonelor și localităților 
țării, un județ cu in
dustrie în 
dezvoltare.
lui și-au 
înfățișarea.
lui și-au înzecit preo
cupările. Și, pentru că 
miracolul transformă

continuă
Orașele 

schimbat 
Oamenii

rii județului Harghita 
este realitate, să re
curgem la cit'eva cifre, 
în anul 1976, volumul 
producției industriale a 
fost de 75 de ori mai
mare decît în anul 
1944. Rcferindu-ne la o 
perioadă mai apropia
tă, merită relevat fap
tul că în cincinalul 
1971—1975 s-a obținut 
un volum de producție 
de peste două ori mai 
mare decît în cincina
lul anterior și de peste 
patru ori mai mare de
cît cel realizat în pe
rioada 1961—1965. Pei
sajul industrial al ju
dețului s-a îmbogățit 
și înfrumusețat cu noi 
întreprinderi, metalur
gia neferoasă și feroa
să, construcțiile de 
mașini și prelucrarea 
metalelor fiind ramuri
care, într-un trecut nu

Radu SELEJAN
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Focșani. In Piața Unirii, ieri, mii de cetățeni ai orașului au sărbătorit „lucrarea trainică a secole de istorie" — Unirea Principatelor — prin tradiționala Horă a Unirii Foto ; E. Dichiseam!
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iFAPTULi 
DIVERS

| „Studioul I 
elevilor

| transmite..[

I
 Consemnam, anul trecut, un ■ 

frumos succes al elevilor Liceu- I 
lui industrial construcții de ma- I 
șini din comuna Bumbești — I 
Jiu, județul Gorj : realizarea șl *

I
 trecerea la producția de serie a .

trusei stereometrice — instru- I 
ment modern, de inaltă utilitate I 
pentru activitatea didactici. Puși I 
pe fapte mari, harnicii elevi au • 
pășit in noul an cu o inițiativă 

Inu mai puțin ingenioasă : înfiin- I
tarea unui studiou de radiofi- I 
care cu circuit închis, conceput I 
și realizat în totalitate în atelie- I 
rele școlii. Studioul dispune de 

Iun pasionat colectiv redacțional I
și, desigur, de o căsuță poștală, I 
unde se primesc propuneri și su- I 
gestii. Emisiunile sale, realizate ■ 
de două ori în fiecare zi, — în _ 

I pauza mare și după ora 17 — I
sint grupate in rubricile : „Tine- I 
retul și țara", „Tineretul și lu- I 
mea", „De la elev la elev" ș.a. • 
Un program pe cit de bogat, pe 

Iatit de interesant și instructiv. |

După 28 I
| de ani |

Eugen Bosoi, muncitor la în- 
Itreprinderea de rulmenți Birlad, I 

a solicitat miliției municipiului 
Galați sprijin pentru găsirea j 
mamei sale de care fusese des- I 
părțit în urmă cu 28 de ani.

I
 Ofițerul Virgiliu Belcin, de la | 

serviciul evidența populației, a I 
lucrat mai multe luni — cum a I 
făcut-o și in multe alte ocazii | 
asemănătoare — la rezolvarea

I
 cazului. Și, tot ca în alte situa- ■ 

ții similare, a izbutit să reali
zeze întilnirea dintre cei doi, I 
mama fiind identificată în per- | 
soana Ioanei Burlă din comuna

. Homocea — Vrancea. Emoții, ■ 
flori, bucurii. De la întilnirea 
dintre cei doi n-au lipsit, evi-

I dent, nici lacrimile. Firește, de I 
I bucurie. *

Mărturie | 
mincinoasă i

Cum, necum, Iile Murguleț, din |
Huși, finea cu tot dinadinsul 
să-l înfunde pe Ștefan Cojan din g 
localitate. „Ia să spuneți voi, a I 
zis el la doi martori He profesie, f 
lui C. Raicu și E. Nanu, că l-ați 
văzut pe Ilie cum mă bătea!" | 
„Zicem, cum să nu zicem" — iu 
răspuns cei doi. „L-ați văzut pe | 
S.C. cum îl bătea in ziua de... I 
pe l. M. 1“. „Văzut, onorată in- I 
stanță !". „Dar unde erați voi în | 

“ ziua aceea „Păi eram departe
de Huși". II tn urma celor declarate, mar- I
torii mincinoși au plecat și mai I 

| departe de Huși. Primul pentru | 
• 2 ani, al doilea pentru 3 luni.

| Beneficiar | 
și nu prea i

E tînăr, meseria pe care o în- | 
1 vățase — frumoasă și bănoasă;

I
 întreprinderea unde fusese re- | 

pactizat îl solicita insistent...

Ce oare își mai poate dori un I 
băiat de 22 de ani ? Firește să-și j 
urmeze drumul ales. Amator de 
viață ușoară. Marian Nițu, din • 
Vaslui, a ales însă cu totul o 
altă cale. Cum tocmai avea în I 
buzunar un certificat medical | 

1 pentru trei zile, ce s-a gindit

I
M.N. 7 Ia să adaug eu cifra unu, • 
în urma lui trei ! Și astfel și-a 
prelungit scutirea medicală cu 
încă 27 de zile. Acum, cînd avea • 
atîta concediu s-a gîndit că i-ar ,

I
 trebui și mai mulți bani... Așa 

a ajuns el, băiat tînăr și cu me- I 
serie frumoasă, să scoată bani | 
de prin casele oamenilor. De
pe urma acestor fapte, M.N. be- ■ 

Ineficiază acum de un „certtfi- |
cat" pentru 12 luni.

I Centrul
atacant

Întărirea rîndurilor
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID-

sarcină permanentă, de inaltă responsabilitate
Organele și organizațiile de partid 

din orașul Vaslui acordă o atenție 
deosebită intăririi numerice, dar mai 
ales calitative a organizațiilor de 
bază din fiecare unitate, insistînd a- 
supra îmbunătățirii stilului și meto
delor de muncă in organizarea și 
desfășurarea activității de primire In 
partid. O primă cerință și căreia I se 
acordă cea mai mare importantă este 
aceea a cunoașterii temeinice de că
tre comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază a hotăririlor și 
instrucțiunilor conducerii partidului, 
precum și a măsurilor stabilite de co
mitetele județean și orășenesc pri
vind creșterea efectivului și îmbu
nătățirea compoziției organizației de 
partid.

Experiența bună acumulată de 
unele comitete și birouri ale organi
zațiilor de partid a constituit su
biectul unor dezbateri periodice în 
cadrul întilnirilor de lucru ale acti
vului de partid, ședințelor săptămi- 
nale ale. secretariatului comitetului 
orășenesc ji, lunar, în ședințele de 
birou. De asemenea, la întreprin
derea de ventilatoare și la filatura 
de bumbac, au fost organizate a- 
dunări de partid model, in care s-au 
discutat cereri de primire în rîndul 
comuniștilor. A devenit apoi o re
gulă ca la adunările în care sint 
examinate cereri de primire în par
tid să participe membri ai comite
tului orășenesc. Nu poate fi intîlnit 
comitet de partid unde să aibă loc 
confirmări de noi membri la care să 
nu participe un membru al birou
lui sau cel puțin activistul cu pro
bleme statutare. De exemplu, secre
tarii comitetului orășenesc Vasile 
Sbârnu și Nicolae Ignat sint repar
tizați în organizațiile de partid de 
la filatura de bumbac și, respectiv, 
întreprinderea de confecții, în timp 
ce Constantin Crețu, membru al bi
roului, la întreprinderea de indus
trie locală. Se creează astfel posibi
litatea cunoașterii modului de acți-

une în acest sens al birourilor or
ganizațiilor de bază din fiecare uni
tate, acordării unui ajutor concret, 
la locul de muncă al comuniștilor.

Cum este concepută munca în 
perspectivă în domeniul primirii în 
partid, aflăm de la tov. Pavel Stoica, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Vaslui : „La fiecare 
început de an pregătim un studiu în 
legătură cu posibilitățile reale de

faptul că în rîndurile membrilor de 
partid au fost primiți cei mai buni 
muncitori cu pregătire politică și 
profesională corespunzătoare."

Astăzi, în orașul Vaslui, din 4 an
gajați unul este membru al partidu
lui. Peste 85 la sută din numărul ce
lor care au fost confirmați în anul 
trecut sînt muncitori care au 
solvit școala profesională
frecventează cursurile liceale, 
poate vorbi și despre „tinere-

ab-
sau
Se

1 KW J

Măcar acum, 
deși era bine 

mai devreme...

LA VASLUI
primire ln partid a celor mai buni 
muncitori, ingineri, maiștri și tehni
cieni (așa cum am procedat la or
ganizațiile de bază de la întreprin
derea de ventilatoare, întreprinderea 
de materiale izolatoare, filatura de 
bumbac ș.a.). Studiul nu presupune 
creșterea cu orice preț a numărului 
de membri de partid, ci, în primul 
rind, cunoașterea acestora în activi
tatea de producție, obștească, com
portarea în familie, în societate. Efi
cienta studiului întreprins pentru a- 
cest an reiese și din frecvența con
stantă, lună de lună, a primirilor în 
partid existentă în majoritatea or
ganizațiilor de bază. Asemenea pre
ocupări pot fi întîlnite la toate or
ganizațiile de bază, cu deosebire 
cele din sectorul producției materi
ale cum sînt secțiile prelucrări me
canice și sculărie (întreprinderea de 
ventilatoare), schimburile A și B (fi
latura de bumbac), atelierele II și 
III (întreprinderea de confecții), 
baza de producție și instalații (în
treprinderea de construcții-montaj), 
atelierul de carton asfaltat, secția 
mecanică (întreprinderea de mate
riale izolatoare) ș.a. Important este

RĂSPUNSURI
....... _ •aU- ...•

a-

lipsește
ln vreme ce coechipierii săi 

Ise aflau la pregătire, Grigore 
Tint, centrul atacant al echipei 
divizionare B de fotbal din mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu- 

IDej, făcea și el antrenament. Dar 
nu pe gazon, ci la restaurantul 
„Intim". Cu păhărelul. Și, pe 
semne, ca să-și mențină bine 
condiția fizică, a inceput si a- 
lerge de la o masă la alta. In
sulta și înjura in dreapta și în 
stingă. Supărat că oamenii nu-i 
răspundeau la provocări, a tre- 

Icut la „faulturi". A inceput să 
dea iama prin sticlele și paha
rele de pe mesele megieșilor 
Tocmai cind se credea stipin pe 
situație, citiva oameni — in uni- 

I formă, dar nu de fotbalist — l-au 
marcat un gol in buzunare de 
2 000 lei. Abia atunci s-a mai 
potolit oentrul atacant. Clubul 
sportiv din localitate nu s-a lă- 

Isat insă nici el mai prejos : l-a 
suspendat pe Tint 12 etape. Se 
zice că atacantul s-a lăsat de an
trenamente la......Intim".

IRubricâ realizatâ de
Gheorțjhe GRAURE
cu sprijinul corespondenților 

■ „Scînteii"

O amplă scrisoare, 
o schiță și cîteva fo
tografii adresate zia
rului nostru de un 
membru al cooperati
vei agricole de pro
ducție din comuna 
Amărăști, județul Vîl- 
cea, urmăreau să do
vedească unul și același 
lucru : că treburile nu 
merg bine (recoltele 
obținute de pe zeci și 
zeci de hectare sînt 
mici, unele culturi se 
degradează, averea ob
ștească nu este bine 
păstrată ș.a.m.d.). Cau
za? După autorul se
sizării, lipsa de inte
res a președintelui și 
a inginerului șef, abu
zurile unor cadre de 
conducere.

Din răspunsul Co
mitetului județean de 
partid Vilcea rezultă 
că sesizarea a fost te
meinic verificată de 
un colectiv de acti
viști de partid și de 
stat, care au consta
tat că tov. Nicolae 
Mereșescu, președinte
le C.A.P., a manifes
tat în activitatea sa 
dezinteres și la întoc
mirea planului de pro
ducție, și în organiza
rea muncii; din aces
te cauze, planul de 
producție la griu, sfe
clă, lapte, prestări de 
servicii etc. nu s-a 
realizat. Totodată, așa 
cum se precizează 
în răspuns, el „a fa
vorizat multi mem
bri cooperatori în de
ținerea de loturi 
ajutătoare în plus față 
de prevederile statu
tare". Brigadierul Ion 
Ciofică a sustras im
portante materiale de 
la cooperativă, fapt 
pentru care a fost tri
mis în judecată. Re
ferindu-se la ingine
rul șef, Nicolae Nițu- 
lescu, în răspuns se 
precizează că el face 
naveta zilnic în orașul 
Drăgășani, drept care 
ii rămine prea puțin 
timp pentru muncă. In 
încheierea răspunsu
lui se arată: compor
tarea lui N. Mereșes
cu va fi discutată in 
plenara comitetului co
munal de partid; seva 
propune îndepărtarea 
sa din funcție; N. Ni- 
țulescu va fi retrogra
dat din funcție și nu
mit ca fermier.

Analiza stărilor 
fapt este serioasă

de 
Și

măsurile propuse sînt 
judicioase. Unele pro
bleme, a căror impor
tanță nu poate fi ne
glijată, rămîn, totuși, 
deschise. De pildă, ar 
fi de dorit un răs
puns la întrebarea; 
cum au putut cei vi
zați să săvîrșească a- 
bateri și abuzuri a- 
tita timp 7 Consiliul 
de conducere, organi
zația de partid a co
operativei, Uniunea ju
dețeană a cooperative
lor agricole, aparatul 

membrii organelor 
de partid și obștești 

comună și de la 
nu au 
aceste 
odată

din 
județ oare chiar 
putut observa 
nereguli 7 Deci, 
cu schimbările propu
se sint necesare și alte 
măsuri de natură or
ganizatorică și politică, 
pentru a face ca re
zultatele să fie pe mă
sura așteptărilor coo
peratorilor. u

•••„Vești dulci 
nu 

pentru Giurgiu
Referindu-se la o se

sizare adresată redac
ției, șeful departamen
tului industriei ali
mentare din Ministe
rul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, 
ing. C. Iftodi, sem
nează un răspuns in 
care se face o amplă 
analiză a cauzelor care 
au .dus Ia nerealizarea 
sarcinilor de plan de 
către Fabrica de zahăr 
din Giurgiu.

...Urmare a prelu
crării sub capacitate, 
se arată în răspuns, 
în unele zile, mai ales 
în luna octombrie, o 
parte din sfeclă a fost 
introdusă tirziu în pre
lucrare. scăzindu-i din 
calitate. Secția acid ci-

numai

trie a fost oprită din 
luna octombrie și pînă 
în decembrie 1976, da
torită, în principal, 
unor greutăți , în asi
gurarea cisternelor de 
cale ferată pentru o 
aprovizipnare din timp 
și ritmic cu melasă 
corespunzătoare in co
relație cu capacitatea 
de depozitare și pre
lucrare. în perioada 
opririi, secția a intrat 
în reparații, iar o parte 
din angajații ei au fost 
trecuți să lucreze la 
fabrica de zahăr... Re- 
ferindu-se la directo
rul întreprinderii, cri
ticat în sesizare, în 
răspuns se arată că 
acesta nu a avut în
totdeauna un stil de 
muncă corespunzător.

Față de cele consta
tate, se subliniază în 
încheierea răspunsu
lui, s-a trecut la sta
bilirea unui program 
de acțiuni ce urmea
ză să fie întreprinse 
pentru buna organi
zare și desfășurare a 
reparațiilor în acest an. 
în vederea stabilirii 
pierderilor și a măsuri
lor legale ce se impun 
a se lua, organele de 
control ale centralei 
de resort vor efectua o 
verificare de fond asu
pra gestiunii sfeclei, 
zahărului, melasei și 
borhotului. S-a inter
venit la M.T.Tc. pen
tru asigurarea unei 
garnituri permanente 
de 12 cisterne a 50 
tone capacitate fieca
re, pentru a se putea 
aproviziona cu mela
sa necesară secția de 
acid citric. Conduce
rea Centralei zahăru
lui va analiza toate 
problemele întreprin
derii, iar măsurile ce 
vor fi luate vor fi 
dezbătute în adunarea 
generală a oamenilor 
muncii din unitate.

la obiectConcis,
Centrala construcții montaj—București: lucră

rile de la creșa din str. Cocostircului, ansamblul 
Pantelimon, s-au terminat. Comisia de recepție 
a verificat lucrările, iar creșa a fost preluată de 
beneficiar.

Consiliul popular al județului Iași: în cartie
rul Păcurari, in actualul cincinal, se vor construi 
— la parterul unor blocuri — un restaurant, un 
bar de zi, o unitate expres cu autoservire, și 3 
cofetării-patiserie, cu o suprafață totală de 
peste 1 300 mp. ,

întreprinderea de transporturi auto — Cluj : 
Orarul autobuzelor, pentru cursele locale, a fost 
refăcut in concordanță cu cerințele locuitorilor 
din Cișeiu. S-au introdus și curse noi care sa
tisfac solicitările călătorilor.

Neculal ROȘCA

(Urmare din pag. I)

în principal, folosirii în mod știin
țific a îngrășămintelor chimice, 
fertilizării cu gunoi de grajd a 
unor mari suprafețe. Din ana
lizele efectuate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că prin a- 
plicarea corectă, judicioasă a îngră
șămintelor chimice, cu actualele can
tități pe care le folosește agricultura 
noastră s-ar putea obține un spor 
de recoltă de multe sute de mii de 
tone. Or, aceasta presupune organi
zarea temeinică a acțiunilor de ferti
lizare in fiecare unitate, asigurin- 
du-se. totodată, transportul, depozita
rea și conservarea cu grijă a îngră
șămintelor. Tocmai de aceea, organe
le de specialitate și consiliile popu
lare comunale, pe baza atribuțiilor 
conferite prin lege, au datoria să 
controleze în mod permanent cum ; 
sînt administrate îngrășămintele chi
mice. să ia măsurile ce se impun 
pentru buna lor păstrare și preveni
rea oricăror deprecieri.

în această perioadă se desfășoară 
lucrările de fertilizare a semănături
lor de toamnă cu azot. Din datele fur
nizate de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare rezultă că. in 
perioada 1—21 ianuarie, au fost apli
cate îngrășăminte chimice pe o su
prafață de aproape 320 000 hectare cu 
griu — circa 15 la sută din planul 
de fertilizare la această cultură. Su
prafețe mai mari au fost fertilizate 
și în întreprinderile agricole de stat 
din județele Constanța. Bihor, Pra
hova. Vrancea și în cooperativele a- 
gricole din județele Constanța, Te
leorman, Brăila, Buzău. Vrancea, 
Suceava. Din analizele efectuate la 
ministerul de resort se desprinde 
insă că. în unele județe, comparativ 
cu graficele de fertilizare la zi, lu
crările sînt mult rămase în urmă, 
întrucît solul este înghețat, iar mul
te mijloace de transport sînt dispo
nibile, este necesar să se intensifice 
aplicarea îngrășămintelor chimice.

O însemnată rezervă de sporire a

țea“ organizațiilor de partid, 
vînd în vedere faptul că aproape 80 
la sută din comuniști provin din rin
durile membrilor organizației U.T.C., 
care s-au afirmat în producție și 
acțiuni patriotice, au o comportare 
demnă în familie și societate. Un 
procentaj firesc, de altfel, întrucît în 
orașul Vaslui majoritatea întreprin
derilor au o medie de virsta scăzută 
(așa de exemplu, pe platforma in
dustrială, circa 70 la sută din munci
tori sînt tineri, iar la întreprinderea 
de confecții jumătate din numărul 
membrilor organizației de partid au 
virsta de pînă la 26 de ani).

La întreprinderea de ventilatoare 
discutăm cu tovarășul Eugen Mărăn- 
descu, secretarul comitetului de par
tid : „Am constituit în acest an noi 
organizații la atelierul montaj și a- 
telierul debitare, realizînd astfel o 
mai bună repartizare a membrilor de 
partid în sectoarele de producție. 
Organizațiile noastre și-au sporit nu
mărul cu încă 50 membri de partid. 
Cei tineri, pe lîngă faptul că sînt 
încadrați în învățămîntul politico-i
deologic de partid, au primit și sar
cini concrete, politice și profesionale. 
Despre modul cum le-au îndeplihit 
ei informează periodic în adunările 
generale de partid. Procedăm astfel 
deoarece considerăm că, odată intrat 
în rîndul membrilor de partid, tine
rii muncitori trebuie să continue pro
cesul de perfecționare profesională, 
politică, etică".

Preocupări asemănătoare întîlnim 
și in construcții, la organizațiile de 
bază instalații și baza de producție 
(I.J.C.M.), la atelierul de vată mine
rală (întreprinderea de materiale 
izolatoare). Plecând de ,1a faptul că 
în Vaslui funcționează două impor
tante unități industriale cu forță de 
muncă feminină, respectiv întreprin
derea de confecții și Filatura de 
bumbac (intrată în funcțiune cu 3 
ani în urmă), comitetul orășenesc de 
partid se preocupă cu atenție de pri
mirea în partid a celor mai înaintate 
muncitoare. Aceasta este și explica-

ția faptului că peste 40 la sută din 
totalul membrilor organizației orășe
nești ii reprezintă femeile. O expe
riență pozitivă au dobîndit-o în a- 
ceastă privință organizațiile din 
schimbul A (Filatura de bumbac), 
sectorul II, tura A, și sectorul IV, 
tura B (întreprinderea de confecții).

Comitetul orășenesc a analizat re
cent intr-o plenară a sa preocuparea 
organelor și organizațiilor de partid 
cu privire la desfășurarea muncii de 
întărire a rîndurilor organizațiilor 
din întreprinderi și instituții. S-a a- 
preciat că s-au obținut progrese im
portante in acest sens (în condițiile 
unei puternice dezvoltări a industriei 
orașului), comitetele de partid au ve
gheat cu spirit revoluționar la creș
terea rîndurilor organizațiilor de 
bază și a calității muncii dp partid 
desfășurate în acest scop. Totodată, 
a fost criticată munca sporadică pe 
care o desfășoară unele organizații 
de bază de la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, întreprinderea de 
transporturi auto, șantierul de con
strucții nr. 4, unde birourile organi
zațiilor de bază nu au conturată, in 
orice moment, perspectiva întăririi 
organizațiilor de bază de la fiecare 
loc de muncă. Sînt și situații cînd 
unele organizații de bază manifestă 
o scăzută exigență față de calitățile 
moral-politice și pregătirea profesio
nală a celor puși în discuția adună- 

• rilor generale. La I.M.I., întreprin
derea județeană de gospodărie comu
nală și locativă, Stația C.F.R., ofi
ciul P.T.T.R., ln comerț au fost pri
miți în partid oameni care nu întot
deauna sînt exemplu la locul 
muncă, în familie și societate, 
respectă disciplina de partid și 
stat Față de asemenea situații, 
roul comitetului orășenesc de 
a adoptat o atitudine fermă, 
mind hotărîrile de primire în 
ale organizațiilor de bază. La 
neajunsuri se cere adăugat și 
că sînt și unii membri ai comitetu
lui orășenesc de partid — Virginia 
Costin, Gelu Purice, Vasile Lăcus- 
teac, Nicolhe Cîrlan ș.a, — care, cu 
experiența pe care o au, cu datoria 
ce le revine nu ajută îndeajuns or
ganizațiile de bază din care fac par
te. Pentru înlăturarea unor asemenea 
neajunsuri, Comitetul orășenesc de 
partid Vaslui este hotărit să transpu
nă în viață cu fermitate și spirit de 
răspundere măsurile stabilite de ho
tărîrile plenarelor C.C. al P.C.R., din 
iulie 1975 și aprilie 1976. care au sta
bilit sarcini concrete, precise ln acest 
domeniu al vieții Interne de partid, 
precum și hotărîrile proprii adoptate 
la plenara special consacrată îmbu
nătățirii stilului și metodelor de 
muncă, a activității organizatorice și 
politico-educative.

de 
nu 
de 

bi- 
partid 
infir- 
partid 
aceste 
faptul

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scînteii1

în „sezonul alb" la munte
Oficiile județene de 

turism și întreprinde
rea de turism, hoteluri 
și restaurante Bucu
rești nun la dispdzitie 
celor interesați. în pe
rioada de iarnă, un bo
gat program turistic in 
cele mai pitorești zone 
ale tării.

Excursii se organi
zează in Valea Praho
vei. Valea Oltului, 
Maramureș. Semenic, 
nordul Moldovei și în 
alte zone turistice pe 
diferite durate. Depla
sările se fac cu auto
carul sau trenul.

Odihna celor aflați

în concediu se asigură, 
de asemenea. în cele 
mai diverse localități 
ale tării. O.J.T. și 
I.T.H.R. București asi
gură sejururi în hote
luri și vile din sta
țiunile montane și de 
sporturi de iarnă — 
Sinaia, Predeal. Poia
na Brașov. Bușteni.

Cura balneară este 
asigurată și in timpul 
iernii. Cazarea o oferă 
hotelurile cu bază de 
tratament — ..Sovata“, 
„Roman", „Hercules" și 
„Cerna" din Hercula- 
ne, „Tușnad" și „Ciu- 
caș" din Tușnad și

„Parc" din Buziaș, 
avînd tarife reduse cu 
40—50 la sută. în a- 
ceastă perioadă, tari
fele sînt reduse atît în 
stațiunile amintite, cit 
și la Felix. Căciulata, 
Covasna, Vatra Dornei, 
Slănic-Moldova și Sîn- 
georz. Posesorii bilete
lor obținute prin ofici
ile județene de turism 
și întreprinderea de 
turism, hoteluri șl 
restaurante București, 
beneficiază de o re
ducere de 50 la sută 
la transportul pe 
C.F.R. In fotografie : 
în aceste zile la 
Sinaia.

DE LA
Asigurărilor de 

fiecărui auto-

ADAS
Administrația 

Stat recomandă 
mobiiist să contracteze, în con
diții avantajoase, „asigurarea 
facultativă de accidente a con
ducătorilor de autoturisme și a 
altor persoane aflate în auto
turisme".

Această asigurare acoperă, ln 
limita numărului de locuri 
admis la transport, consecințele 
accidentelor întîmplate persoa
nelor, nenominalizate, aflate în 
autoturisme.

Sumele asigurate, de pină la 
30 000 lei de fiecare persoană, 
se plătesc, de către ADAS, in-

dependent de cele cuvenite în 
baza asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă auto sau a 
altor asigurări facultative.

Primele anuale de asigurare, 
între 80 lei și 240 lei în raport 
de nivelul sumei asigurate de 
fiecare persoană, se pot plăti și 
în rate. Pentru relații suplimen
tare și contractarea asigurării, 
cei interesați se pot adresa res
ponsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenților și 
inspectorilor de asigurare, filia
lelor A.C.R. sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

Bine, dar se poate mult mai bine
Ca șl în alte centre 

tuirea județeană pentru analiza activității controlului 
parte numeroși membri ai echipelor de control obștesc din orașele și 
satele județului Sălaj, conducători din întreprinderile și instituțiile su
puse controlului, precum și președinți ai consiliilor locale ale Frontului 
Unității Socialiste. Examinind cu inalt spirit de răspundere activitatea 
desfășurată in acest domeniu și trăgind învățămintele necesare din 
neajunsurile care s-au manifestat, această consfătuire a constituit, deo
potrivă, un veritabil schimb de experiență pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a controlului obștesc, o nouă posibilitate de afirmare a unor 
idei prețioase, tn rindurile de față nu ne propunem o analiză amănun
țită a problematicii supuse dezbaterii consfătuirii, ci o prezentare a 
unor aspecte concrete privind 
obștesc.

județene, slmbătă, la Zalău, a avut loc consfă- 
obștesc. Au luat

desfășurarea și eficiența controlului

Desigur, oamenii muncii sălăjeni 
își aduc o contribuție pe 
capacității lor la realizarea 
lor stabilite de partid pentru 
tarea economico-socială a județului. 
Esențial este însă ca această parti
cipare a oamenilor muncii la înfăp
tuirea obiectivelor concrete privind 
dezvoltarea unui sector sau altul să 
se desfășoare intr-un spirit de înalță 
exigență, urmărindu-se deopotrivă 
obținerea unei eficiente maxime și 
formarea unei atitudini înaintate in 
muncă. La atingerea unor asemenea 
obiective, de un permanent și real 
folos au fost, in ultimii ani, acțiunile 
întreprinse pe multiple planuri de 
controlul obștesc — important factor 
de adîncire a democrației socialiste, 
de antrenare a opiniei publice, a ma
selor la îmbunătățirea activității în 
sectoare importante ale vieții noas
tre sociale.

Sub permanenta îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
Consiliul județean al Frontului Uni
tății Socialiste s-a preocupat siste
matic de organizarea și coordonarea 
controlului obștesc, în vederea întă
ririi și creșterii rolului său în viața 
economico-socială a județului. Prac
tic, rețeaua controlului obștesc în 
județul Sălaj cuprinde 636 echipe cu 
peste 2 500 membri (muncitori, maiș
tri, tehnicieni, cadre sanitare și di
dactice, funcționari, membri coope
ratori, pensionari, casnice). Numai 
în anul trecut, echipele de control 
obștesc au efectuat 4 000 de controale 
în unități producătoare de bunuri de 
consum, comerciale, prestatoare de 
servicii către populație ș.a.

Cel puțin sub aspect cantitativ, 
se poate spune că numărul de con
troale este mare. Care este însă efi
ciența acestor controale 7 Cum se 
finalizează acțiunile întreprinse 7 Ce

măsura 
sarcini- 
dezvol-

ecou au concluziile controlului ob
ștesc în conștiința lucrătorilor din- 
tr-un sector sau altul de activitate 7 
Sînt numai cîteva din problemele

reduse a 
periență. 
litate. sint meritorii acțiunile avind 
ca principal obiectiv perfecționarea 
pregătirii profesionale și educarea 
lucrătorilor din unitățile controlate 
in spiritul unei comportări civilizate 
și respectului față de cetățeni. O 
mare eficientă in acest sens au a- 
vut-o concursurile organizate pe 
teme ca : „Buna servire a populației 
— datorie profesională fundamenta
lă", „Meseria — brățară de aur", 
„Cine știe meserie cîștigă", „Talonul 
calității". De asemenea, cu bune re
zultate au fost organizate consultații 
și expuneri pe teme privind cunoaș
terea legilor, drepturile și îndatori
rile profesionale, grija față de avu-

unor angajați, lipsei de ex- 
Pornind de la această rea-

Pe marginea activității 
de control obștesc în județul Sălaj

fundamentale care ne-au preocupat 
în organizarea și desfășurarea con
trolului obștesc. In acest sens, amin
tesc că numai în anul 1976 și în 
perioada care a trecut din acest an, 
au fost făcute peste 2 500 de propu
neri, sugestii și observații vizînd : 
îmbunătățirea calității și diversifi
carea producției de bunuri de con
sum și uz gospodăresc, aproviziona
rea ritmică cu principalele mărfuri 
în raport cu cererea de consum, în
ființarea de noi unități prestatoare 
de servicii, îmbunătățirea condițiilor 
de transport în comun, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ș.a. Cit pri
vește eficiența măsurilor stabilite, 
este de relevat că 2 300 propuneri au 
fost aplicate imediat, contribuind 
afectiv la înlăturarea neajunsurilor 
constatate și perfecționarea activi
tății în unitățile supuse controlului 
obștesc, ca și a unor practici ce 
lezau interesele cetățeanului. Pentru 
exemplificare amintim că în unități 
ale cooperației meșteșugărești, echi
pele de control al constatat deficien
te pe linia aplicării preturilor și ta
rifelor în 49 de cazuri, luîndu-se mă
suri pe loc pentru respectarea lega
lității în acest domeniu.

In activitatea lor, echipele de con
trol obștesc au constatat că se comit 
dese încălcări ale regulilor de muncă 
datorită pregătirii profesionale mai

tul obștesc, etica profesională a lu
crătorilor din comerț.

Relevind asemenea realizări ln do
meniul controlului obștesc, trebuie 
să arătăm că așa cum s-a desprins 
și dintr-o recentă analiză făcută de 
Consiliul județean al Frontului Uni- . 
tății Socialiste, în activitatea de con
trol obștesc s-au înregistrat și o se
rie de neajunsuri. Așa, de pildă, în 
unele situații nu s-au respectat pre
vederile legii nr. 6/1972 privind frec
vența controalelor, în unele unități 
trecînd cîteva luni între două con
troale. în alte unități, echipele de 
control n-au urmărit finalizarea pro
punerilor. mulțumindu-se cu simpla 
consemnare a lor cu ocazia fiecărui 
control.

Firește, în asemenea cazuri vina o 
poartă, deopotrivă, echipele de con
trol și conducerile unităților respecti
ve. Bunăoară, cu toate că pe baza 
propunerilor echipelor de control ob
ștesc, întreprinderea de gospodărire 
comunală și întreprinderea de trans
porturi auto au luat o seamă de mă
suri pentru îmbunătățirea programu
lui de funcționare a autobuzelor, 
continuă să existe necorelare între 
orarul autobuzelor și programul de 
lucru al întreprinderilor. Din cauza 
lipsei de răspundere și a indisciplinei 
unor conducători auto, sînt încă frec
vente cazurile cînd muncitorii întîr-

zie de la program. în sfîrșit, mai a- 
mintim că, din activitatea de control 
obștesc desfășurată in mediul rural 
de cele aproape 500 echipe se con
stată că in multe cazuri consiliile co
munale ale Frontului Unității Socia
liste se preocupă doar sporadic d.e 
activitatea echipelor de control ob
ștesc. Sint unele echipe care nu 
efectuează controale la nivelul ce
rințelor, din cauza necunoașterii pro
blemelor unității respective, ceea ce 
face ca observațiile și constatările 
lor să fie superficiale și minore.

în spiritul exigențelor stabilite 
conducerea partidului, activitatea 
control obștesc poate și trebuie 
devină mai utilă pe plan soșial 
mai eficientă pe plan economic. Toc
mai în acest sens. Consiliul județean 
al Frontului Unității Socialiste, sub 
directa îndrumare a comitetului ju
dețean de partid, a stabilit un pro
gram concret de acțiune care vizează, 
printre altele : creșterea competenței 
membrilor echipelor de control ob
ștesc, popularizarea și generalizarea 
experienței celor mai bune echipe de 
control, asigurarea unei mai bune 
conlucrări între comisiile de îndru
mare a controlului obștesc și consilii
le de control muncitoresc a activității 
economico-sociale.

Este, desigur, 
foarte sumară a cuprinzătoarei pro
blematici care a figurat pe ordinea 
de zi a consfătuirii județene pentru 
analiza activității controlului obștesc, 
însuși acest fapt — organizarea con
sfătuirilor județene și a consfătuirii pe 
țară a controlului obștesc — subli
niază locul și rolul pe care partidul 
nostru le acordă controlului obștesc 
în sistemul democrației noastre so
cialiste. Adincind învățămintele des
prinse din propria activitate, sinteti- 
zind și aplicînd numeroasele propu
neri cu privire la îmbunătățirea con
trolului obștesc, a legislației existen
te în acest domeniu, consfătuirea ju
dețeană care a avut loc a constituit 
un cadru prielnic pentru perfecțio
narea pe multiple planuri a acestei 
activități de larg interes social.

de 
de 
să
Și

numai o schițare

loan MORAR
secretar al Comitetului județean 
Sâlaj al P.C.R.,
secretarul Consiliului județean 
al Frontului Unitâții Socialista

recoltelor medii la hectar o consti
tuie — așa cum s-a demonstrat pe 
deplin în practica agricolă — folosirea 
unor cantități cit mai mari de îngrășă
minte organice la îngrășarea solului. 
Datorită dezvoltării creșterii anima-

de grajd. în multe unități agricole, 
cu sprijinul organizațiilor de partid, 
au fost organizate acțiuni de masă 
la fertilizarea terenurilor, folosin- 
du-se atit formațiile specializate de 
mecanizatori, cît și atelajele proprii.

Fertilizarea solului
lelor, an de an rezultă cantități spo
rite de îngrășăminte naturale, care 
trebuie folosite în mod obligatoriu 
la fertilizarea terenurilor, care vor fi 
cultivate cu plante tehnice, legume, 
cartofi, porumb și îndeosebi la cul
turile din sistemele de irigație, 
în această iarnă, potrivit planurilor 
întocmite de organele agricole jude
țene, urmează să fie transportate la 
cîmp circa 10 milioane tone gunoi

Bune rezultate au fost obținute In 
cooperativele agricole din județele 
Mehedinți, Caraș Severin, Hunedoa
ra, Constanța, Arad, Prahova și al
tele. In alte județe însă cantitățile 
de gunoi transportate pînă acum la 
cîmp sînt mici, cu mult sub posibi
lități. Aceasta se datorește, în prin
cipal, faptului că în unele coopera
tive agricole a scăzut preocuparea 
consiliilor de conducere, a specialiș

tilor pentru continuarea și amplifi
carea acțiunilor — inițiate cu cîțiva 
a.ni în urmă — de fertilizare a solu
lui. Ținînd seama că în perioada 
iernii forța de muncă la sate nu este 
atît de solicitată ca în alte anotim
puri, este necesar ca în fiecare uni
tate agricolă, cu sprijinul și sub în
drumarea organizațiilor de partid, să 
fie organizate ample acțiuni pentru 
a se transporta la cimp toate canti
tățile de gunoi de grajd aflate în 
sectorul zootehnic și în gospodăriile 
populației. Peste tot trebuie să se 
pună în valoare în întregime această 
importantă rezervă de sporire a re
coltelor la hectar, pentru care nu-i 
nevoie de nici o investiție, ci numai 
de spirit gospodăresc din partea con
ducerilor unităților agricole, a oa
menilor muncii de la sate.

Sezonul rece al anului trebuie fo
losit din plin pentru executarea unui 
volum sporit de lucrări' agricole, 
între care fertilizarea terenurilor cu

îngrășăminte chimice și organice este 
de primă importanță și urgență. U- 
nitățile agricole au adoptat planurile 
de producție pe 1977, iar prin anga
jamentele însuflețltoare pe care și 
le iau și-au propus să depășească 
simțitor producțiile planificate. Pen
tru îndeplinirea lor exemplară, tre
buie să se muncească intens, fără 
răgaz, încă de pe acum. Munca po
litică și organizatorică pentru atra
gerea locuitorilor satelor la acțiunile 
de masă pentru sporirea rodniciei 
pămintului trebuie să se concretizeze 
în fertilizarea unor suprafețe cit mai 
mari, în executarea la timp a celor
lalte lucrări de sezon. Este în inte
resul sporirii producției agricole ve
getale și deci al nostru, al tuturor, 
ca pretutindeni cantitățile mari de 
îngrășăminte chimice și naturale de 
care dispune agricultura noastră să 
fie folosită judicios, gospodărește, să 
nu fie lăsate să se risipească în nici 
un fel.

1
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de la
HORA UNIRII
un capăt la altul al țării

Debut rodnic in anul 
de muncă productivă

a elevilor
Alba. O suită de ample ma

nifestări închinate sărbătoririi Zilei 
de 24 Ianuarie a fost organizată pe 
aceste meleaguri de care se leagă 
una din cele mai glorioase pagini 
pentru unitatea tuturor provinciilor 
românești. Ieri, lucrătorii Muzeu
lui Unirii din localitate au susți
nut un simpozion cu tema 
„Lupta poporului român pentru 
independență și unitate națională". 
De asemenea, elevii și pionierii șco
lilor din acest oraș au organizat 
„Marșul Unirii, acțiune încheiată în 
sala Unirii cu un montai literar-mu- 
zical dedicat evenimentului aniver
sat. Expuneri privitoare la lupta 
pentru Unire au fost prezentate în 
fața colectivelor de muncă de la în
treprinderile industriale „Ardelea
na", „Porțelanul", Uzina de utilaj 
minier și reparații etc. (Ștefan Di- 
nică).

Arad. Beste 5 oameni ai
muncii arădeni au participat ieri in 
Piața Avram Iancu la o emoționantă 
evocare literar-muzicală „E scris pe 
tricolor Unire", organizată la monu
mentul eroilor, ca omagiu adus mă
rețului eveniment de acum 118 am. 
în această atmosferă profund sărbă
torească unui număr de tineri le-au 
fost înmînate carnetele de membri ai 
Uniunii Tineretului Comutiist, iar 
mai apoi întreaga asistentă — oa
meni ai muncii români. maghiari, 
germani și de alte naționalități în 
frumoase și pitorești costume na
ționale și-au dat mina într-o mare 
loră a Unirii. (Constantin Simion).

Bistrița-Năsăud.Uniril Prin-
'telor. piatră de temelie a edifi- 

României moderne, i-au adus 
'ste zile cuvenit omagiu in mun- 
n cînt toți locuitorii județului 

r>.jtrița-Năsăud — români, maghiari 
și germani — urmașii acelora care, 
la 1859. vibrînd la aceeași înaltă ten
siune cu înfăptuitorii Unirii, prin- 
tr-un mandat trilingv, îl felicitau cu 
toată căldura și neprețuită stimă pe 
întîiul domnitor al Principatelor 
Unite.

Sub semnul acestei emoții izvorî- 
te din trecutul de luptă al acestor 
meleaguri, a mîndriei pentru reali
zările prezentului socialist și în acest 
colț de țară, oamenii muncii bistri- 
țeni și năsăudeni au participat du
minică, în toate așezămintele cultu
rale, la simpozioane, expuneri și 
spectacole artistice, care au continuat 
in cele 4 orașe și 53 de comune, pe 
tot parcursul zilei de 
(Gheorghe Crișan).

Bihor. în școli
ale, cluburi din 

se de cultură au fost organizate 
rame artistice, seri de poezie pa- 
ică, expuneri și expoziții de do- 
ente. care evocă semnificația eve- 

ientului de la 24 Ianuarie 1859. 
ui casei de cultură a sindicatelor 

i Oradea, alte formații artistice 
prestigiu au prezentat programe 

eciale în mari unități economice 
n municipiul Oradea și celelalte lo- 

alități din județ.
în cursul zilei de ieri la Teatrul 

le stat din Oradea a avut loc spec
tacolul muzical-coregrafic, in limbile 
română și maghiară, intitulat simbo
lic „E scris pe tricolor Unire". în 
același timp, în piața din fața tea
trului, peste 1 000 de studenți, elevi, 
tineri din întreprinderi și instituții 
au jucat Hora Unirii. (Dumitru Gâță)

București. In Bucure?tl au 
avut loc ieri, în atmosfera însufle- 
țitoare a memorabilelor evenimente 
pe care oamenii muncii din țara 

i noastră le vor sărbători în acest an, 
ample manifestări consaorate evocă
rii istoricului act al Unirii Principa
telor. La Opera Română, la Ateneul 
Român, precum și la cluburile 
unor mari întreprinderi, „Repu
blica", „Vulcan". „Danubiana", „Gri- 
vița roșie", IREMOAS, „Semănă
toarea", la casele de cultură ale sec
toarelor, la cluburile tineretului, în 
peste 120 de școli generale și licee, 
în numeroase instituții și așezămin
te de cultură, s-a desfășurat, în pre
zența a mii și mii de participant!, o 
largă suită de acțiuni cultural-artis
tice menite să cinstească luptele îna
intașilor pentru unire și neatîmare 
și să exprime totodată înaltele sim
țăminte ale dragostei față de patrie 
ale urmașilor lor de astăzi.

O asemenea manifestare am con
semnat la Depoul Dudești, una din 
marile unități ale întreprinderii de 
transport București. La ieșirea din 
schimbul de dimineață, platforma 
din fața depoului era arhiplină. 
Mulțimea s-a prins într-o înflăcăra
tă Horă a Unirii. (D. Tîrcob).

BUZăU 60 de cămine cultu
rale din comunele județului au avut 
loc duminică expuneri cu tema 
„Făurirea statului național român 
unitar și independent deziderat fier
binte al națiunii noastre", urmate

24 ianuarie.

și In cămine 
Întreprinderi

de

(Urmare din pag. I)

prea îndepărtat, n-au exis
tat.

Realizările obținute de 
oamenii muncii din județul 
Harghita în cincinalul pre
cedent au constituit o soli
dă temelie pentru succese
le din acest nou cincinal, 
cincinalul revoluției tehni- 
co-științifice. Roadele n-au 
întirziat să apară. Colecti
vele de muncă ale județu
lui, în frunte cu comuniștii, 
aplicînd cu consecvență 
prețioasele indicații date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul vi
zitei de lucru pe aceste 
meleaguri, au raportat înde
plinirea planului producției 
globale industriale pe anul 
1976 cu 9 zile mai devreme, 
realizînd o producție supli
mentară de 195 milioane de 
lei. Sint fapte care dovedesc 
cu prisosință dorința oame
nilor de pe acest picior de 
plai de a munci fără preget 
pentru a împlini exemplar 
cuvîntul partidului. Sint 
fapte din care vor înmuguri 
alte fapte, demne de laudă, 
care dau măsura conștiinței 
muncitorești.

Discutăm cu tovarășul O- 
vidiu Munteanu, secretar al 
comitetului județean de 

■tid. despre avîntul Har- 
i în acești ani ai cin- 

ghite, ,uj revoțuțjej tehnico- 
cinalu.

Pa.

Trecut Înscris m cartea deDolJ. „Unire-n cuget și-n simțiri 
izbînzi străbune", „Uniți, independenți și suverani" — iată doar o parte 
din titlurile-simbol ale spectacolelor desfășurate la casele de cultură, clu
buri muncitorești, școli și instituții din județul Dolj, în cinstea aniver
sării Unirii Principatelor Române. Suita acestor acțiuni omagiale a cul
minat cu o amplă manifestare-spectacol, - la care au participat 3 000 de 
pionieri, membri ai organizației „Șoimii patriei", elevi, muncitori și stu- 
denți din Craiova. O impresionantă Horă a Unirii a fost organizată în 
Piața Al. I. Cuza. (Nicolae Băbălău).

Permanență
...Domni, cărturari, plugari, oșteni — bărbații 
Care-au înscris pe tricolor : Unire 
Și l-au nălțat să străjuie Carpații 
Ne sint de-a pururi larii și penații 
Cei vii, temei de iaptă, veghe și rodire.

Unirea — azi : din setea milenară 
Cu care ei sorbiră vechi-hotarul 
Păstrăm nesațiul dragostei de țară 
Șl-nțelepciunea celui care ară 
La șold cu spada, neuitînd amarul.

Unirea — azi : zidiri din zare-n zare. 
Din mare-n șes, din șes pe muri de stei. 
Voințe milioane-ntr-o singură-ncordare. 
Un piept cît Romănia, cu-aceeași răsuiiare 
Și-un singur glas : al țării și-ai demnității ei

Unirea — azi : urmașii din stirpea lui moș Roată 
Trudesc în armonie, la comunist îndemn. 
Tari cum îi știm din veacuri, avuțl ca niciodată 
Și-nțelegînd că insul înseamnă obștea toată 
Cînd a pătruns al lumii și-al vremurilor semn.

Unirea — azi s răsună din mari cetăți, din sate, 
Chemările la-ntreceri sub largă auroră :
Ți-s irate și mi-ești irate, și dorurile toate 
întru-nilorirea țării ne sint îngemănate ;
Hora Unirii, astăzi, ne e a Muncii Horă !

Unirea — azi.
...Știm bine : spre zilnicele munci 

Cind o pornim, cu zorii, cît iarba și cît spuza, 
Pășește-n rîndul nostru, întocmai ca atunci, 
Scrutîndu-ne-n cîntarul privirii lui adinei. 
Nemuritor, și simplu, și ager — Domnul Cuza.

spectacole de poezie patriotică. La 
casa de cultură a sindicatelor a avut 
loc simpozionul „Unirea Principate
lor, act politic de însemnătate isto
rică în viața poporului nostru", după 
care formațiile artistice și brigăzile
caselor de cultură din municipiu au 
prezentat spectacolul muzical-literar 
„Uniți in cuget și-n simțiri".

în fața liceului „M. Eminescu" nu
meroși participanți au încins 
Unirii. (Mihâi Bâzu).

Caraș-Severin. Ieri- în nu_ 
meroase localități din județul 
Severin au avut loc impresionante 
manifestări dedicate Unirii. Ateneul 
tineretului din Reșița a găzduit un 
spectacol închinat Unirii la care au 
participat sute de tineri siderurgiști 
și constructori de mașini. După în
cheierea spectacolului formațiile ar
tistice, ca și spectatorii, cu torțe in 
miini, au dansat Hora Unirii pe plat
forma din preajma Ateneului tine-

științifice. „Actualul cinci
nal va propulsa județul 
Harghita în rîndul județe
lor industrializate. în anul 
1980, așa cum prevăd docu
mentele celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, vom 
ajunge să realizăm o pro
ducție globală industrială 
de peste 10 miliarde lei. A- 
cest lucru îl vom obține a- 
tît pe seama noilor capa
cități de producție, cît și pe

Hora

Caras-
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retului. Asemenea manifestări au 
avut loc și la Caraș-Severin, și în 
alte localități. în comunele Goruia, 
Lăpușnicu Mare, Eftimie Murgu, Bo- 
zovici și în alte locuri horele popu
lare au încheiat, de asemenea, șirul 
de manifestări dedicate Zilei de 24 
Ianuarie. (Nioolae Cătană).

Cluj. Ieri, la Casa de cultură a 
studenților — în holul căreia a fost 
organizată și o expoziție documen
tară dedicată evenimentului — s-a 
desfășurat simpozionul „Unirea, idee- 
permanență în istoria poporului ro
mân". Au participat muncitori, oa
meni de știință, cultură și artă, stu- 
denți — români și maghiari. Acad. 
Ștefan Pascu, prof. univ. dr. Kovacs 
Iosif și prof. univ. dr. Camil Mure- 
șan au subliniat, printre altele, im
portanța actului Unirii de la 24 Ia
nuarie formarea statului unitar

român în decembrie 1918, lupta ma
selor populare pentru eliberare po
litică și socială, precum și amplele 
transformări revoluționare petrecute 
în patria noastră socialistă după eli
berare și participarea întregului po
por la înfăptuirea mărețului Program 
elaborat de Congresul al XI-lea pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. (Alex. Mureșan).

Constanța. Un interesant sim
pozion „Unirea Principatelor în 
conștiința poporului român", a avut 
loc la muzeul de arheologie. A urmat 
un spectacol omagial prezentat de 
artiști ai Teatrului de Stat și de for
mații de amatori. Seara, în sala Tea
trului de dramă și comedie, artiștii 
Teatrului liric și formația corală a 
liceului pedagogic au prezentat în 
concert spectacolul intitulat „Hai să 
dăm mină cu mină", la sfîrșitul că
ruia interpreții de pe scenă și spec
tatorii din sală au cintat împreună, 
într-o atmosferă entuziastă. Hora 
Unirii. (G. Mihăescu).

Galați Două au fost 'n princi
pal locurile către care s-au îndrep
tat in cursul dimineții locuitorii o- 
rașului Galați pentru a cinsti ani
versarea Unirii Principatelor Române: 
statuia lui Alexandru loan Cuza de 
la grădina publică a orașului și cea 
a Iui Costache Negri din parcul cen
tral al Galațiului. Au fost rostite cu
vinte de cinstire a luptei și jertfe
lor înaintașilor, pentru înfăptuirea 
visului de veacuri al națiunii — U- 
nirea. a fost subliniată hotărirea 
nestrămutată a celor de azi de a ob
ține. zi de zi. și ceas de ceas, noi 
succese în muncă. (Dan Plăeșu).

Harțjhitu. La case^e cultură 
din Miercurea-Ciuc. Odorheiu Secu
iesc, Toplița, Gheorghieni, Cristuru 
Secuiesc, Băile Tușnad și Borsec au 
avut loc adunări festive urmate de bo
gate programe cultural-artistice de
dicate memorabilului eveniment. De 
la un capăt la altul al județului, la 
căminele culturale. biblioteci, mu
zee, cinematografe. în întreprinderi și 
unități agricole. în prezența a nume
roși oameni ai muncii, români și ma
ghiari, tineri și vîrstnici. a fost evo
cată însemnătatea Unirii Principa
telor pentru destinele națiunii româ
ne prin expuneri, simpozioane, mon
taje literare, dansuri tematice, pro
iecții de filme, grupate sub generi
cele : „Unirea — națiunea a făcut-o", 
„Unirea-n cuget și în faptă". „Sub 
steagul Unirii", „Forța e în Unire", 
„în ritmurile Horei Unirii". (I. D. 
Kiss).

Hunedoara. Ieri>13 Casa de 
cultură din Deva au avut loc aduna
rea festivă și spectacolul cu monta
jul literar-muzical coregrafic „E scris 
pe tricolor unire", la care și-au dat 
concursul corurile cadrelor didactice 
și liceului pedagogic, formații de 
dansuri populare, grupul de 
tori ai liceului „Decebal" din 
tate. De asemenea, în centrul 
lui Brad în fața statuii lui 
Iancu, mii de oameni ai muncii, 
levi și pionieri au participat la am
pla evocare a actului Unirii. în ca
drul căreia și-au dat concursul for
mații corale și de dansuri, fanfara 
minerilor de la Gura Barza, grupuri 
de recitatori. Evocarea a fost între
gită de proiecția filmelor documen
tare „Alexandru loan Cuza", „Nico
lae Bălcescu", „Avram Iancu", în- 
cheindu-se cu nemuritoarea și entu
ziasta Horă a Unirii. (Sabin Io- 
nescu).

lași. Ieri, peste 5 000 de oameni 
ai muncii au vizitat Muzeul Unirii, 
în Piața Unirii a avut loc un reușit 
spectacol literar-muzical care a înce
put și s-a Sfirșit, seara tirziu, cu 
Hora Unirii cintată și jucată de mii 
de participanți. Pe scena special a- 
menajată în fața statuii lui Alexan
dru loan Cuza s-au perindat ore în 
șir artiști de la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri", membri ai unor 
cenacluri literare și poeți ieșeni, an
samblurile artistice de amatori, care 
au prezentat recitaluri de poezie pa
triotică și dansuri populare. Poeți 
ieșeni au recitat din versurile închi
nate patriei, partidului, construcției 
socialiste în România. (Manole 
Corcaci).

Hfiamț. Sub ger>ericul „Lupta 
pentru Unire și Independență națio
nală — permanență în istoria po
porului român", ieri, de Ziua Unirii, 
în prezența unui numeros public, in 
sălile Muzeului de istorie din Piatra 
Neamț a fost deschisă o amplă ex
poziție documentară.

Tot ieri, în Piața Mihail Kogălni- 
ceanu din Piatra Neamț, și-au dat in- 
tîlnire mii de oameni ai muncii din 
acest municipiu pentru a participa la 
o emoționantă evocare a actului U- 
nirii și a semnificației sale pentru 
destinele poporului român, evocare 
care a fost făcută de către veteranul 
de ........................

industriale, 
Scornicești, 
multe alte

2 500 de ti-

la sută 
unitățile

1859,

dețul nostru, 
concepute în 
dețene, iar 42 la sută au o 
vechime de sub un an. ceea 
ce înseamnă că problema 
înnoirii și diversificării pro
ducției se află în perma
nență Ia ordinea zilei".

Dezvoltarea industrială a 
județului Harghita a adus 
după sine, lucru firesc, de 
altfel. însemnate mutații 
calitative în domeniile so-

în-moderne de tratament 
tregesc perspectiva împlini
rilor din acest cincinal.

Lumina socialismului a 
trecut pragul fiecărei case. 
Lumina socialismului a 
înălțat și județul Harghita 
pe noi trepte de progres și 
bunăstare. Județul Harghi
ta se înfățișează astăzi ță
rii. prin grija Partidului 
Comunist Român, mai vi
guros. mai optimist și mai

PORȚILE ÎMPLINIRII
seama 
tivității 
tățile 
rească 
niilor 
rii și 
pacităților de producție și. 
nu în ultimă instanță, da
torită creșterii gradului de 
calificare al muncitorilor. 
Vom ajunge să realizăm în 
anul 
10 000 
nile, 
constructoare 
crescînd pînă la peste 25 la 
sută. în același timp, demn 
de remarcat este și faptul 
că numărul angajaților va 
spori cu peste 13 000. Ar 
mai fi de adăugat, ca un 
succes, desigur, și faptul că 
din totalul produselor de 
bază care se fabrică în ju

creșterii produc- 
muncii în uni- 

existente, urmare fi- 
a modernizării li- 

tehnologice. a folosi- 
mai raționale a ca-

1980 un număr de 
tractoare pe șe- 

ponderea industriei 
de mașini

cial și cultural. Astfel, nu
mai in cincinalul trecut au 
fost construite 7100 de a- 
partamente din fondurile 
statului. în toate orașele 
județului, iar alte 4 100 de 
case noi au fost ridicate din 
fondurile populației. cu 
sprijinul statului. în acest 
cincinal sint prevăzute a se 
construi 12 400 de aparta
mente din fondurile statu
lui, precum și de către 
populație cu sprijinul sta
tului. în credite și execu
ție, mii de locuri în cămi
ne pentru nefamiliști. creșe 
și grădinițe, peste 300 noi 
săli de clasă, ateliere și in
ternate școlare. Un spital 
cu policlinică la Odorheiu 
Secuiesc, o casă de cultură 
la Miercurea-Ciuc, patru 
hoteluri turistice, trei baze

frumos ca nicicînd. Faza de 
masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" a 
cunoscut o participare fără 
precedent. ..Această ma
nifestare. ne spune tovară
șul loan Oprea, șef de sec
ție la comitetul județean de 
partid, a găsit un profund 
ecou în inimile oamenilor 
de pe aceste mioritice me
leaguri. La realizarea celor 
peste 2 500 de spectacole 
și-au dat concursul peste 
850 de formații artistice, 
antrenînd 15 000 de artiști 
amatori si 17 000 pionieri și 
școlari. Peste 5 000 de crea
tori. constituiti în 100 de 
cercuri artistice, au realizat 
programe de înaltă ținută, 
au dat glas dragostei față 
de patrie, față de partid. 
Fiecare al zecelea locuitor

Odată cu începerea celui de-al doilea trimestru al anului școlw ct 
intrat intens in producție și atelierele-școală. Este ceea ce con'ct 
și raidul-anchetă efectuat in școli din București și din județele V* 
și Olt.

recita- 
locali- 
orașu- 
Avram 

e-

război Mihai Irimia. A urmat un

al județului, înfrățit cu 
ceilalți în muncă și idea
luri, a participat activ la 
realizarea spectacolelor ar
tistice. „Cîntarea României" 
a înflăcărat inimile și sim-. 
țămintele tuturor".

...Județul Harghita. Mun
ții sint aceiași. Și rîuriie 
care-1 brăzdează, și urmele 
dacilor, și ale romanilor, și 
ale noastre, și firul drumu
rilor. Natura și frumuseți
le ei sint aceleași, recunos
cute de cel care n-a mai 
trecut pragul acestui picior 
de plai de. să zicem, două, 
trei decenii. în rest — toa
te s-au schimbat. Toate 
s-au imbrăcat in veșminte 
noi. socialiste, născute din 
hărnicie și rodnicie. Și încă 
se vor mai schimba în a- 
cest răstimp de patru ani. 
pînă la sfîrșitul acestui ge
neros cincinal care va da 
Harghitei prima promoție 
de subingineri instruiți pe 
băncile unei școli din 
Miercurea-Ciuc.

Sînt fapte împovărate de
• frumusețe și măreție. Fapte 

care înfloresc clipă de cli
pă pe fertilul cîmp al mun
cii din județul Harghita, 
fapte care atestă fără pu
tere de tăgadă virtuțile oa
menilor de pe aceste me
leaguri ale României socia
liste. ale românilor si se
cuilor care. în frunte cu co
muniștii. se străduiesc și 
izbutesc să înalțe sus. tot 
mai sus. steagul împliniri
lor socialiste.

spectacol omagial susținut de către 
corurile reunite ale municipiului. 
(Ion Manea).

Olt. La casele de cultură din 
orașele județului Olt, membrii comi
tetului județean de partid au vorbit 
despre însemnătatea Unirii. Au ur
mat montaje literar-artistice dedicate 
acestui eveniment și s-a jucat Hora 
Unirii. Asemenea manifestări au avut 
loc și în întreprinderi 
precum și la Stoicănești, 
Gostavăț, Cungrea și în 
comune. (Emilian Rouă)

Satu Mare. Peste
neri români, maghiari, germani din 
întreprinderile, instituțiile și școlile 
municipiului Satu Mare, au luat par
te aseară la o emoționantă evocare 
a actului Unirii, desfășurată în fata 
Monumentului ostașului român. în 
cadrul acestei manifestări au fost re
liefate semnificația mărețului eveni
ment istoric de acum 118 ani care a 
înrâurit adine cursul istoriei poporu
lui nostru, lupta sa necurmată pen- 

1 tru libertate, dreptate socială, egali
tate și neatîrnare — aspirații reali
zate pe deplin în anii socialismului, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român. A urmat un moment artistic 
susținut de ansamblul reunit al co
rurilor din municipiu care au inter
pretat „Hora Unirii", „Tricolorul", 
„Partidul. Ceaușescu. România", pre
cum și de artiștii Clubului tineretu
lui care au interpretat și recitat in 
limbile română, maghiară și germa
nă cîntece și poezii închinate patriei 
și partidului. (Octav Grumeza).

Sibiu. Mii de sibieni de pe în
treg cuprinsul județului — români, 
germani, maghiari — au participat 
ieri, ca de altfel și în ultimele zile 
ale săptămînii trecute, la numeroase 
manifestări omagiale dedicate Uni
rii Principatelor, organizate la case 
de cultură și cămine culturale, în 
întreprinderi și instituții, în școli. La 
Agnita, Cisnădie, Săliște, Aței și al
tele, de pildă, spectacolele-concurs 
din cadrul fazei de masă a Festiva
lului național „Cîntarea României" 
au debutat cu entuziaste Hore ale 
Unirii în care alături de artiștii ama
tori și-au dat mîinile un mare nu
măr de localnici îmbrăcați în fru
moase costume 
germane și 
Brujan).

VranCea Duminică, 23 Ianua
rie, in municipiul Focșani, a avut 
loc o adunare populară prilejuită de 
aniversarea a 118 ani de la procla
marea marelui act istoric din viata 
națiunii noastre — Unirea Principa
telor Române. în Piața Unirii, în lo
cul unde cu 118 ani în urmă borna 
de hotar avea să rămînă doar un 
simbol al unor vremuri trecute, au 
venit să sărbătorească , ‘ 
trainică a secole de istorie' 
locuitori ai orașului.
Iară s-a încheiat 
Horă a Unirii. (Dan

populare românești, 
maghiare. (Nicolae

„lucrarea 
!“ mii de 

Adunarea popu- 
cu tradiționala 
Drăgulescu).

Zilele
din R. F■

Cele patru zile în 
care am putut urmări 
o selecție de producții 
recente din R. F. Ger
mania ne-au întregit 
și reînnoit, prin cîteva 
momente revelatoare, 
imaginea pe care o a- 
vem despre această ci
nematografie.

Realizarea de excep
ție oferită în aceste 
iile a fost fără în
doială filmul Foc de 
paie, al apreciatu
lui regizor 
Schlondorff, 
publicului 
încă de la prima sa a- 
firmare de largă au
dientă, cu acea pă
trunzătoare analiză a 
•condiției sociale a ti
neretului contempo
ran. intitulată Necazu
rile elevului Toerless. 
După prezentarea. în 
lunile trecute, pe ecra
nele noastre a filmu
lui Fiecare moare sin
gur, în care Alfred 
Vohrer descoperea. în 
formula unei drame de 
familie, resorturi inti
me inedite ale luptei 
antifasciste a germa
nilor în interiorul ce
lui de-al Ill-lea Reich, 
noua creație a Iui Vol
ker Schlondorff con
firmă anvergura cu 
care această școală de 
artă se reimpune aten
ției noastre. Foc de 
paie, ca și primul film, 
mai sus citat, al re
gizorului. este portre
tul dinamic, traiecto
ria în spațiu și timp

Volker 
cunoscut 

românesc

...Un prim popas la liceul bucureș- 
tean „I. L. Caragiale". Microîntre- 
prinderea elevilor și-a reluat ritmul 
normal de activitate. „Reluat" este 
un fel de a spune, pentru că și in 
zilele vacanței de iarnă unii dintre 
elevii-muncitori și-au mai făcut de 
lucru prin ateliere, sub îndrumarea 
profesorilor maiștri.

Pentru primul trimestru al acestui 
an școlar, în cele 5 ateliere (3 de 
electrotehnică și cite unul de meca
nică fină și lăcătușerie) — care for
mează microîntreprinderea patronată 
de întreprinderea „Automatica" — 
urma să se realizeze o producție 
globală valorînd 2 307 000 lei, conți- 
nînd repere și piese din producția cu
rentă a întreprinderii patronatoare. 
Trimestrul s-a încheiat cu succes : a 
fost realizată o 
în valoare de 
2 479 000 lei (anul 
școlar trecut cifra 
realizărilor a a- 
tins 13 178 000 lei). 
Merită reținute și 
semnificațiile mai 
profunde, 
tive, ale 
succes, 
de :

Ioana 
profesoară 
rită, directoarea liceului : „Bucuria 
și mindria de a realiza un lucru 
util pentru marea producție, pentru 
societate reprezintă un real stimu
lent pentru elevi spre muncă harni
că, disciplinată, de cea mai bună 
calitate" ;

Mircea Mărculescu, prof, mais
tru, repartizat de „Automatica" pen
tru îndrumarea elevilor din micro- 
întreprindere : „executarea comenzi
lor de producție necesită serioase 
cunoștințe de fizică, matematică etc., 
însușite la orele de curs. De aici sti
mulentul pentru învățătură".

în săptămîna în care i-am vizitat 
In cadrul practicii comasate, dimi
neața atelierele erau în „stăpinirea" 
elevilor din anii II : i-am găsit lu- 
crînd la un lot de panouri de auto
matizări pentru instalațiile I.D.E.B. ; 
un grup de eleve începuse realizarea 
unor repere pentru panouri de auto
matizare ; în timp ce colege din altă 
clasă, în atelierul de confecții și ar
tizanat, „atacaseră" o nouă partidă 
de „șorțuri de menaj" pe care ur
mează să le valorifice — ca și pe 
celelalte produse — prin magazinul 
special al elevilor din centrul comer
cial al Lipscanilor.

La magazinul „Arta școlarului" din 
Focșani — unitate de prezentare și 
desfacere a produselor executate de 
elevi, gestionată de elevii Liceului 
economic din localitate — tocmai se 
reîmprospătau rafturile cu mărfuri 
noi realizate în cele peste 200 de 
ateliere-școală din județ, în timp ce 
în atelierele-școală centralizate, în 
care lucrează elevii liceelor „Unirea"

producție globală

educa- 
acestui 

relevate
Cosma, 

eme-

Raid-anchetă în ateliere 
școala din București 

și din județele 
Vrancea și Oit

filmului
Germania

erou tînăr, dea unui
data aceasta o femeie, 
ale cărei „necazuri" Ie 
urmărim, intre o căs
nicie pierdută si una 
reciștigată. Perfor
manța regizorului și a 
actriței Margarethe 
von Trotta este de a 
fi situat acest portret 
într-o adevărată frescă 
de portrete, pe funda
lul unor medii sociale 
și în perspectiva u- 
nor concepții diferite, 
transformînd filmul 
într-o pledoarie pen
tru un nou statut al 
femeii in societatea 
capitalistă contempo
rană. Această investi
gare constantă a unui 
caracter, luminînd tot
odată implicațiile so
ciale ale destinului 
personajului ne pro
pune, în contextul ci
nematografiilor euro
pene de astăzi, o sin
teză originală, suges
tiv punct de echilibru, 
între acuitatea dezba
terii politice, în care 
s-a ilustrat cu deose
bită strălucire filmul 
italian al ultimului de
ceniu și demersul a- 
nalitic persuasiv._
care Bergman și în
treaga sa școală urmă
rește evoluția în con
temporaneitate a valo
rilor morale perma
nente.

Alte două producții, 
Ploaia șterge orice 
urmă de Alfred Vohrer 
și F erma Stemstein 
de Hans W. Gaissen-

cu

dorfer au adus. în pei
sajul acestor Zile ale 
filmului din R. F. Ger
mania. dimensiunea 
istoriei, a experienței 
trăite și decantată cri
tic, cu un simt aparte 
al lucidității tragice. 
Sint două povestiri de 
dragoste — prima în 
actualitate, handica
pată de ecoul unor 
mentalități vetuste, a 
doua la începutul se
colului — umbrită' de 
tirania banului. Inte
resul a fost amplificat, 
și intr-un caz și în ce
lălalt, de calitățile ima
ginii. atit de sensibilă, 
în sens modern, la cu
loarea locală și la vi
brațiile dramei, evi
dențiind virtuțile ple
iadei actoricești: Wolf
gang Reichmann. Pe
ter Kern, Katja Rupe, 
Tilo Priichner și alții. 
Este ceea ce se poate 
spune și despre come
dia de situații și de 
mare succes. Oh Jo
nathan. Jonathan ! de 
Franz Peter Winth. 
Atit de popularul ac
tor Heinz Ruhmann, 
admirat în zeci de ro
luri. de incomparabilă 
savoare sau dramatism 
(Un om trece prin 
zid. Corabia nebunilor 
ș.a.m.d.) ne demon
strează că dragostea, 
optimismul, plus efec
tele bine studiate ale 
genului îl ajută pe om 
să treacă și prin zidul 
propriei sale vîrste.

Valerian SAVA

și „Al. I. Cuza", precum ș’ 
generale nr. 4, toate cel’ 
produceau din plin. Tot as. 
lierul Grupului școlar de con. 
clasele de lăcătuși mecanici 
ționau mobilier școlar. * „ 
dulapuri din comanda .. „ f- 
Casa corpului didactic 
iar in atelierul Grupului1*’00’ 
pe lingă întreprinderea oo.pm| 
ilve, stanțe, matrițe șl scule"*, 
toare, pe lista priorităților fa 
comenzile de cuțite de strung 
ciale, șuruburi și alte repere 
întreprinderea patronatoare.

Și la Grupul școlar met- 
Slatina, care pregăteșt 
calificați pentru Centra 
de metale neferoase, i- 
elevii din anul II F, în 
profesorul ‘ maistru Pa' 

lucrii 
term’ 
tru i 
te și 
piese
comei 
de în 
de al 
alt gri 
în sal. 
monta 
și instr, 
xecutate 

în atelierul-școală, în valoare i 
30 000 lei. Deosebit de interesantă 
utilă este, în aceste zile, și muni 
practică a elevilor din satele județu
lui Olt. Pentru anul acesta s-a stabi
lit ca peste 100 de școli să cultive 
circa 400 hectare cu sămînță de cea
pă, pentru obținerea arpagicului. în 
mai multe comune, acolo unde vre
mea a permis lucrul în cîmp, elevi 
pregătesc solul pentru semănat, ar 
ministrează îngrășăminte natura’ < 
se îngrijesc de procurarea semir 
necesare. Este, fără îndoială, o 7, 
țiativă utilă sub aspect economic, c 
și mai valoroasă sub aspect edur, 7l_

După cum se vede, anul de . tp 
că productivă al elevilor a d 
rodnic. Ceea ce nu înseami 
că nu mai există și unele 
te care creează dificultăți , 
ției" din atelierele-școală. 
atelierul-școală al liceului ț 
tean „Gheorghe Lazăr", in ct 
tru o mai intensă și eficien 
pare a spațiului de product; 
crează și elevi de la școlile ( 
nr. 122, 124 și 128, are un pla- 
de producție globală de 5,5 n 
lei. Sarcinile de pe trimestru 
fost realizate... „dar cu greuL 
menționează prof. Virgillu Dumitres
cu, conducătorul atelierului — pen
tru că întreprinderea patronatoare, 
«Electromagnetica» ne-a aprovizio-, 
nat mai puțin ritmic decit pînă acum 
cu comenzi de repere mai comple
xe, cu valoare mai mare, care să 
permită elevilor și executarea unor 
operații multiple variate". în județul 
Vrancea, unde în general s-a reușit 
ca atelierele-școală să dispună de o 
bază de producție corespunzătoare 
— autodotarea avînd un rol demn 
de subliniat — rămin încă deschise 
problemele ocupării spațiului școlar 
de producție cu comenzi ferme din 
partea unităților economice și a altor 
beneficiari. Și aici, ca și în ju
dețul Olt, s-ar cere o mai mare 
atenție din partea întreprinde
rilor economice patronatoare în pri
vința repartizării ___ „„
bună calificare și reale aptitudini 
pedagogice pentru a îndruma prac
tica elevilor. Remedierea cît mai 
grabnică a unor asemenea deficiențe 
va fi în măsură să dea un imbold și 
mai stimulator activității productive 
a elevilor din atelierele-școală. acti
vitate sinonimă, de fapt, cu primii 
lor pași în muncă, tn îndeplinirea 
unor îndatoriri sociale, în însușirea 
unei profesiuni care poate deveni de 
o viață.

Florica DINULESCU 
Emilian ROUĂ 
Dan DRĂGULESCU

unor cadre cu

t V
10,00
11.00
12,35
13,00

17,20

PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Film artistic : „luliana". 
Frumuseți montane. 
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba engleză. 
Telex.
Repere australiene.
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18,00 Handbal masculin : Steaua Bucu
rești — Calpisa Alicante In „Cupa 
campionilor europeni". Transmi
siune directă de la Palatul spor
turilor șl culturii.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei tn economie.
““ “» Seară de teatru : „Camera de ală

turi" de Paul Everac. Premieră TV. 
Orizont tehnlco-știlnțific. 
„Cîntarea României" — festivalul 
creației și hărniciei.

22.50 Telejurnal.
PROGRAMUL II

20.00 Viața economică a Capitalei.
20.30 De la Bach la Enescu. o istoria 

a muzicii In capodopere.
21.20 Telex.
21,25 Tineretul Capitalei.
21,45 Film serial : „Kojak".
22,35 Rapsodii noi și vechi.

20,00

22.00
22,30

ROMÂNIA-FILM prezintă
Furtuna pe uscat“

Producție a studiourilor sovietice. Regia : Eduard Bociarov. Cu : Sașa Makarțev, Gheorghi 
lumatov, Nina Menșikova, Serghei lacovlev
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Am fost foarte fericit cind am primit telegrama pe care mî-ați adresat-o 
cu ocazia alegerii mele in funcția de secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam și vă exprim sincerele mele mulțumiri 
pentru aceste felicitări călduroase.

Doresc ca prietenia, solidaritatea militantă și cooperarea frățească dintre 
cele două partide, guverne și popoare ale noastre să se dezvolte necontenit.

Vă urez multă sănătate și noi și numeroase succese în anul 1977.

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului Ion Niculi i s-a conferit ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste România** clasa I

Prin Decret prezidențial, tovarășu
lui Ion Niculi i s-a conferit ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I pentru îndelungata acti
vitate desfășurată în mișcarea mun

Constituirea Consiliului pe țară 
al comitetelor cetățenești de părinți

Luni a avut loc la București adu
narea de constituire a Consiliului pe 
tară al comitetelor cetățenești de pă
rinți. For consultativ asupra unor 
probleme referitoare la activitatea de 
pregătire și educare a tineretului șco
lar, consiliul este compus din repre
zentanți desemnați de consiliile co
mitetelor cetățenești de părinți ju
dețene și al municipiului București.

Ministrul educației și învățămintu- 
lui. Suzana Gâdea, a prezentat, cu 
acest prilej, principalele rezultate ob
ținute în anul școlar 1975—1976, pre
cum și sarcinile învățămîntului în 
perioada următoare.

Consiliul a desemnat trei repre
zentanți ai părinților în Consiliul de 
conducere al Ministerului Educației și 
învățămîntului.

în încheierea adunării, a fost a- 
doptat textul unei telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

Angajați ferm, cu întreaga capaci
tate de muncă. în ampla operă crea
toare ce se desfășoară în toate do
meniile de activitate pentru îndepli
nirea sarcinilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, ne 
vom uni, în același timp, eforturile
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REVISTA COMPETIȚIILOR
N-a fost prea multă lume în sala 

Floreasca Ia meciul Steaua — Ex
plorări Baia Mare, jocul cel mai in
teresant din prima etapă a returului 
campionatului masculin de volei. Mo
dul categoric în care Steaua trecuse 
de Plomien în „Cupă cupelor", ca și 
faptul că atît Dinamo cit și Steaua 
cîștigaseră în tur la Baia Mare cu 
3—2 îndemnaseră chiar și pe unii 
cronicari să afirme că echipa bucu- 
reșteană are toate șansele.

Aparențele au fost înșelătoare, iar 
tinerii jucători ai Stelei au primit un 
avertisment pentru pregătirea vii
toarelor partide din turul final al „Cu
pei cupelor". Duminică, pe teren, e- 
chipa Explorări a fost mai tare, a 
învins și și-a consolidat poziția se
cundă în clasament.

Citeva cuvinte despre această e- 
chipă a întreprinderii de proiectări 
și explorări geologice, care „îndrăz
nește" de mai multă vreme să plaseze 
voleiul din Baia Mare in rind cu Di
namo și Steaua pentru dobîndirea 
uneia dintre cele trei poziții frunta
șe ale campionatului național. Ea a- 
parține unei asociații sportive sin
dicale, condusă exclusiv de activiști 
voluntari, încă un fapt care ar trebui 
să dea de gîndit altor asociații simi
lare, stimulîndu-le ambițiile. însuși 
antrenorul care se ocupă de cinci ani 
de destinele formației, Alexandru 
Manț, provine dintre tehnicienii mi
neri ai întreprinderii băimărene, 
distingindu-se prin atașamentul, ar
doarea și priceperea cu care lucrează 
pentru sudarea unor jucători buni,
— Adrian Arbuzov, Emil Băgăian, 
Viorel Bălaș, Grigore Malusaris, Vio
el Marian, Valentin Paraschivescu 
^u Marin Enescu. Pentru progresul

echipei și menținerea ei la suprafața 
voleiului — ne spunea după meci pre
ședintele secției, economistul Al. La- 
zăr — urmărim să ne punem la 
punct încă în această primăvară în 
ceea ce s-a și urnit din loc în alte 
sporturi maramureșene (handbal și 
gimnastică feminină, natație și schi)
— să ne construim o adevă
rată pepinieră de masă. Orga
nizăm un centru de selecție la 
care instruirea va fi asigurată 
chiar de către jucătorii noștri, pro
fesori de sport cu calificarea în volei 
(Arbuzov, Bălaș, Malusaris). întărim 
lotul nostru de juniori de la Grupul 
școlar minier, extindem sfera de se
lecție și organizare a echipelor în o- 
rașele și comunele din județ unde 
avem secții ale Întreprinderii.

Să auzim de bine despre desfășura
rea acestor acțiuni și să trecem la 
altă echipă județeană care dă dureri 
de cap rivalelor bucureștene. E vorba 
de Penicilina Iași, lider în clasamen

citorească și contribuția adusă la în
făptuirea politicii partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul împlinirii virstei de 90 de 
ani.

cu slujitorii școlii, cu organizațiile 
de copii și tineret, cu ceilalți factori 
educativi pentru ridicarea continuă a 
nivelului activității de instruire și e- 
ducare a copiilor în spiritul prețioa
selor dumneavoastră indicații, vom 
face totul ca tînăra generație să iu
bească munca și învățătura, să-și în
sușească noile cuceriri ale cunoaște
rii umane, să-și formeze o concep
ție înaintată despre lume și viață, 
un amplu orizont de cultură, temei
nice deprinderi practice, astfel încît 
la absolvirea școlii să se poată în
cadra în producție, într-o activitate 
social-utilă.

Vă rugăm să ne permiteți să ne 
folosim și de acest prilej pentru a 
ne reafirma încrederea nestrămutată 
în politica internă și externă a parti
dului, profunda admirație pentru 
neobosita și rodnica activitate pe care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. o desfășurat! 
în fruntea partidului și a țării, pen
tru ridicarea României socialiste pe 
noi trepte de progres și civilizație, 
hotărîrea fermă de a ne aduce con
tribuția la edificarea i societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea patriei noastre spre comunism.

tul feminin, victorioasă în toate în- 
tîlnirile de pînă astăzi cu rivalele 
bucureștene Dinamo. Rapid și 
I.E.F.S. Peste trei săptămîni, dacă 
amatorii de volei din București do
resc să vadă cea mai aprigă partidă 
din voleiul feminin, atunci să vină la 
derbiul Dinamo — Penicilina.

Deocamdată, să ne oprim asupra 
unor păreri ale antrenorului ieșean 
Nicolae Roibescu în legătură cu forța 
de competiție a echipelor noastre fe
minine în cupele europene. întrebat 
dacă formația pe care o antrenează 
va fi in stare. Ia toamnă, să concu
reze cu rezultate mai bune decît au 
făcut-o recent Dinamo și Rapid, N. 
Roibescu a răspuns condiționînd per
formanța internațională de schim
barea radicală a pregătirii competi- 
ționale. După părerea sa, o echipă cum 
e astăzi Penicilina ar avea nevoie 
pină la toamnă de aproximativ zece 
turnee, de cite 20—25 seturi fiecare, 
dintre care jumătate să se desfășoare 
pe terenuri străine, cu participarea 
unor formații de vîrf din voleiul eu
ropean. Jocurile din campionat, chiar 
jocuri între Dinamo și Rapid sau 
Penicilina nu pot determina ele sin
gure o ascensiune rapidă a formații
lor și jucătoarelor fruntașe pînă la 
nivelul ce se cere performanței în 
competițiile continentale intercluburi. 
Foarte utilă pentru aceste trei echipe 
ar fi organizarea anuală în tară a mai 
multor turnee, cu participare străină 
valoroasă.

Să consemnăm din handbalul femi
nin — ramură și ea rămasă mult în 
urma celei masculine — încheierea 
turneelor de sală. Primele trei cla
sate — Universitatea Timișoara (36 
p), Universitatea București (36 p) și 
I.E.F.S. (32 p) vor continua între
cerea lor. pentru titlul național de la 
3 aprilie, pe terenuri în aer liber. 
Pină atunci, joi Ia Belgrad și la 10 
februarie la Timișoara, echipa Uni
versitatea ne va arăta ce poate in 
dublul meci cu Radniki pentru „Cupa 
campionilor europeni". în competiția 
similară masculină. Steaua întîlnește 
astăzi, la Palatul sporturilor și cultu
rii (ora 18). pe campioana Spaniei, 
B.C. Alicante. Dacă rezultatul nu se 
pune în discuție, în schimb vom avea 
plăcerea să urmărim în cursă pentru 
scor mulți dintre așii handbalului 
nostru.

De ieri au început la Snagov cursu
rile pentru reîmprospătarea cunoștin
țelor cadrelor tehnice din gimnastica 
feminină. Vreme de o săptămînă. 50 
de antrenori și antrenoare, 20 de foar
te tinere gimnaste între 11 și 13 ani, 
de la 13 secții din orașele Gheorghe

Semnarea Protocolului privind schimburile de mărfuri 
și plățile între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză pe anul 1977

în urma tratativelor care au avut 
loc, la București a fost semnat, luni 
seara. Protocolul privind schimburile 
de mărfuri și plățile între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză pe anul 1977.

Potrivit documentului, livrările re
ciproce de mărfuri vor spori în acest 
an cu circa 20 la sută, față de rea
lizările anului precedent. România va 
exporta în R. P. Chineză. între al
tele, autocamioane, instalații de fo
raj, locomotive diesel electrice, va- 
goane-cisternă. piese de schimb, pro
duse ale industriei metalurgice și 
chimice. La rîndul său. R. P. Chi
neză va livra în România mașini- 
unelte, cocs, bumbac, laminate, me
tale neferoase, feroaliaje, textile, bu
nuri alimentare și alte produse.

Convorbiri economice 
româno - vietnameze

Tovarășul Paul Niculescu. viceprim- ritoare la dezvoltarea în continuare
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Socialistă Vietnam, a primit, 
luni după-amiază, pe Nguyen Van 
Dao, adjunct al ministrului corner-' 
țului exterior din R.S. Vietnam, care. 
face o vizită în țara noastră.

Au fost discutate probleme refe-

MINISTRUL AFACERILOR 
SOCIALISTE ROMÂNIA

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu.. a plecat luni după-amia- 
Ză în Pakistan, unde, la invitația mi
nistrului de stat al apărării și afa
cerilor externe al Republicii Islamice 
Pakistan, Aziz Ahmed, face o vizită 
oficială.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Gheorghiu-Dej, Bacău, Galați, Plo
iești. Constanța. Buzău, Baia Mare, 
Cluj-Napoca, Oradea, Arad. Sibiu, 
Timișoara. Reșița și de la cinci secții 
bucureștene, iși vor însuși teoretic și 
practic noile exerciții cu caracter 
obligator Ia marile competiții. Jaloa
nele, pregătirii în noul ciclu olimpic 
vor fi completate cu studiul tehnic și 
metodic al unor elemente foarte difi
cile care trebuie să intre în compo
ziția exercițiilor tinerelor gimnaste 
românce. Interesante și cu multă va
labilitate practică vor fi lecțiile des
pre testarea capacității de efort spe
cifice gimnasticii feminine de la 
virste fragede, despre factorii limita
tivi ai performanței, despre pregă
tirea artistică etc.

Tinînd seama ,de faptul că marile 
realizări ale gimnasticii noastre fe
minine s-au bazat pe ordine și dis
ciplină la toate treptele, se impune 
ca toți antrenorii, fără excepție, să-și 
însușească și să aplice creator in
strucțiunile tehnice și lecțiile con
cursului de specialitate de Ia Snagov, 
să asigure astfel propășirea continuă, 
evoluția plină de glorii a acestei ra
muri de frunte în sportul nostru.

Valeriu MIRONESCU

. AIN
• în vederea noului sezon interna

țional, lotul reprezentativ de fotbal 
al tării noastre a susținut luni, la 
Timișoara, un nou meci de verifica
re. Selecțiortabilii au învins cu 3—1 
(1—1) formația U. M. Timișoara, prin 
punctele marcate de Dănilă. Dudu 
Georgescu (din lovitură de la 11 m) 
și Radu II. Jocul a fost urmărit de 
peste 8 000 de spectatori.
• Selecționata de fotbal a Româ

niei va susține trei jocuri de verifi
care în sudul Franței. Primul meci 
din acest turneu va avea loc la 2 
februarie, la Bordeaux, unde adver
sar va fi o selecționată franceză. 
Antrenorul echipei Franței. Michel 
Hidalgo, a selecționat în vederea a- 
cestui meci pe următorii jucători :
Baratelli, Rei (portari), Battiston,
Burkhard, Lopez, Rio (fundași),
Keruzore, Michel, Platini. Sahnoun 
(mijlocași), Amisse, Baronchelli. La
combe, Rouyer, Zimako (atacanți).

• Marele maestru român Florin 
Gheorghiu continuă să fie liderul 
turneului internațional de șah care 
se desfășoară în aceste zile la Oren- 
se (Spania). După cinci runde. Florin 
Gheorghiu totalizează 4.5 puncte. în 
runda a V-a. Florin Gheorghiu (cu 
piesele albe) l-a învins în 41 de mu
tări pe șahistul portughez Joaquim 
Durao.

Protocolul a fost semnat, din par
tea română, de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din par
tea chineză de Li Cian, ministrul co
merțului exterior.

La semnare au luat parte Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat, 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, membrii 
color două delegații, precum și Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

în alocuțiunile rostite, cei doi mi
niștri și-au exprimat satisfacția pen
tru semnarea acestui document, care 
exprimă cursul ascendent al relații
lor pe multiple planuri dintre cele 
două țări și popoare.

(Agerpres)

a colaborării și cooperării economice 
bilaterale.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, au luat 
parte Ion Stoian. adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, pre
cum și Nguyen Tan, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R.S. Vietnam 
la București.

(Agerpres)

EXTERNE AL REPUBLICII
PLECAT IN PAKISTAN

au fost prezenți Vasîle Gliga, Con
stantin Oancea și Cornel Pacoste, 
adjuncți ai ministrului afacerilor ex
terne. alte persoane oficiale.

Au fost de față S. A. Moid, amba
sadorul Republicii Islamice Pakistan 
în tara noastră, alți membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

întreceri pentru
PRAHOVA

Sărbătorirea marelui eveniment al 
Unirii a prilejuit, pe pîrtiile din îm
prejurimile stațiunii Bușteni, o în
trecere la schi-fond și alpin. S-au 
prezentat la startul întrecerii, dotate 
cu „Cupa 24 Ianuarie", aproape 200 
de iubitori ai sportului alb din în
treprinderile de mecanică fină din 
Sinaia, de hîrtie Bușteni, de bere și 
sticlărie din Azuga, de ciment de la 
Comarnic, de la Trustul de. construc
ții industriale din Ploiești și din alte 
multe părți. Au ținut să fie prezenți 
la spectacolul sportiv al muntelui 
peste 2 000 de localnici, turiști și oa
meni aflați la odihnă în stațiunile 
Văii Prahovei, care au făcut astfel o 
plăcută și sănătoasă drumeție de 
munte. Este de remarcat faptul că 
la punctele de pornire au venit și 
foarte mulți copii — fiii muncitori
lor din localitate. Organizatorii au 
fost nevoiți, la cererea insistentă a 
copiilor și a părinților aflați in con
curs, să selecționeze ad-hoc 50 de 
copii care au intrat în competiție ! 
întrecerile desfășurate pe pîrtii cu 
zăpadă bună au situat pe primele 
locuri. Ia grupa pînă la 30 de ani 
(fond), pe Roland Bening, de la A.S. 
Caraiman, și pe muncitoarea Voicu 
Mihaela, de la întreprinderea de me-

CÎTEVA RÎNDURI
® în orașul iugoslav Novi Sad a 

început competiția internațională de 
șah pentru junioare dotată cu 
„Cupa Europei". în prima rundă, 
șahista româncă Viorica Hie a în
vins-o pe Orenda de Korte (Belgia), 
iar Mariana Pogorevici (România) a 
pierdut partida disputată cu Rita 
Kas (Ungaria).

• Echipa masculină 'de handbal 
Minaur Baia Mare, aflată în turneu 
în Bulgaria, a susținut un meci ami
cal la Loveci în compania reprezen
tativei țării-gazdă. La capătul unui 
joc echilibrat, handbaliștii bulgari au 
terminat învingători la limită, cu 
scorul de 21—20 (13—10).

• Turneul de tenis de la Boca 
West (Florida) s-a încheiat cu victo
ria jucătorului suedez Bjbrn Borg, 
care l-a întrecut în finală, cu 6—4, 
5—7, 6—3, pe campionul american 
Jimmy Connors. în partida pentru 
locul al treilea, spaniolul Manuel 
Orantes a dispus cu 6—7, 6—2, 6—2 
de italianul Adriano Panatta.

• Tenismanii Ion Tiriac (România) 
și Guillermo Vilas (Argentina) au 
ciștigat proba de dublu a turneului 
internațional desfășurat la Baltimore 
(Maryland). în finală, cuplul Ion Ti
riac — Guillermo Vilas a întrecut în

Cronica zilei
Vizită La invitația Grupului 

parlamentar pentru relațiile de prie
tenie România-Franța, intre 20 și 25 
ianuarie a vizitat tara noastră sena
torul Lucien Gautier, președintele 
Grupului de prietenie Franța-Româ- 
nia din Senatul francez.

Oaspetele a fost primit de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale. în cadrul întrevederii au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
româno-franceze. evidențiindu-se 
contribuția pe care cele, două parla
mente, grupurile parlamentare de 
prietenie o aduc la amplificarea ra
porturilor dintre cele două țări.

Senatorul francez a fost, totodată, 
primit de Justinian Marina.^ patriar
hul Bisericii Ortodoxe române.

Senatorul francez a vizitat noile 
cartiere de locuințe ale Capitalei, 
Universitatea București, Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia. monumente istorice și lăcașuri 
religioase din București și din jude
țul Argeș, întreprinderea de autotu
risme „Dacia“-Pitești, precum și sta
țiunea de cercetări viticole Ștefă- 
nești.

Lucien. Gautier s-a întilnit. de ase
menea, cu membri ai conducerii 
Grupului parlamentar de prietenie 
România-Franța, cu Ion Gheorghe, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal București, cu Du
mitru Petrescu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular județean Ar
geș, și cu Gheorghe Nenciu, vicepre
ședinte al Departamentului Cultelor.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare omologului său din Re
publica Volta Superioară, Moussa 
Kargougou, cu prilejul desemnării 
sale in funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea omologului său 
birmanez, pentru felicitările transmi
se cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

traliei, Institutul Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea a or
ganizat luni, în Capitală, o manifes
tare culturală.

Prof. Romeo Săndulescu a împăr
tășit, în fața unui public numeros, 
impresii de călătorie din această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., oameni de artă și cul
tură.

Ă fost de față Barry Martyn, prim- 
secretar al Ambasadei Australiei la 
București.

„Cupa Unirii64
canică fină Sinaia ; la grupa peste 
30 de ani, locul I i-a revenit lui Flo
rin Moldoveanu, de la A.S. Bucegi. 
Pe locul I la proba alpină, grupa 
pînă la 30 ani, s-a situat Maria Pău- 
nescu, muncitoare la întreprinderea 
de mecanică fină Sinaia, și Ștefan 
Moldoveanu, de la A.S. Caraiman- 
Bușteni. La grupa peste 30 de ani — 
Gheorghe Vișan, de la aceeași aso
ciație. Fruntașilor la această compe
tiție li s-au înmînat din partea Con
siliului județean al sindicatelor Pra
hova diplome, trofee și premii în 
materiale sportive. (Constantin Că- 
praru).

DOLJ
în localitățile județului Dolj au 

avut loc o serie de competiții spor
tive dedicate aniversării „Unirii 
Principatelor". La Craiova și Calafat 
s-a desfășurat un concurs de săniuțe, 
la care au luat parte elevi de la gru
pul școlar C.F.R., „Electroputere" etc. 
De asemenea, în sala sporturilor din 
Craiova, la clubul întreprinderilor 
„Electroputere" și de tractoare și ma
șini agricole, precum și la arena 
„Voința", s-au desfășurat întreceri 
de volei, baschet, handbal, tenis de 
masă, lupte și popice. (Nicolae Băbă- 
lău).

trei seturi, cu 3—6. 7—6. 6—4 pere
chea Jan Kodes (Cehoslovacia) — 
Ross Case (Australia). Proba de sim
plu a revenit americanului Brian 
Gottfried, învingător cu 6—3, 7—6 in 
finala susținută în compania lui 
Guillermo Vilas.

• La Leipzig, în meci tur pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
handbal feminin, echipa S.C. Leipzig 
a întrecut cu scorul de 17—14 (8—8) 
formația cehoslovacă Start Bratis
lava.

• în sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
masculin, echipa daneză K.F.U.M. 
Fredericia a învins pe teren propriu, 
cu scorul de 25—17 (12—9), formația 
Ruda Hvezda Bratislava.

• începînd de astăzi și pină la 
sfîrșitul acestei săptămîni, orașul 
Helsinki va găzdui întrecerile cam
pionatelor europene de patinaj artis
tic. La aceasta ediție a competiției 
participă, in proba feminină indivi
duală, și tinăra patinatoare româncă 
Doina Mitricică.

Specialiștii prezenți în capitala 
Finlandei acordă prima șansă in cu
cerirea titlurilor individuale sporti
vului sovietic Vladimir Kovalev și 
patinatoarei Anett Poetzsch (R.D. 
Germană).

COMUNICAT
cu privire la ședința a 79-a a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
La Havana a avut loc ședința a 

79-a a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat : A, Luka- 
nov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, R. Rohlicek. vicepreședinte al 
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, C. R. Rodriguez. Vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Cuba, G. Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane. M. 
Peljee, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole. K. Olszewski, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România. G. 
Szeker, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
lucrările Comitetului Executiv a par
ticipat S. Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I.

La ședință au fost prezenți amba
sadorii țărilor membre ale C.A.E.R., 
R.S.F. Iugoslavia, R.S. Vietnam și 
R.P.D. Coreene, acreditați în Repu
blica Cuba.

La deschiderea festivă a ședinței 
Comitetului Executiv a rostit o cu- 
vîntare tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Cuba.

Ședința a fost prezidată de C. R. 
Rodriguez, reprezentantul Republicii 
Cuba.

La ședința Comitetului Executiv au 
fost examinate considerentele părții 
cubaneze cu privire la acțiunile care 
ar urma să fie adoptate în procesul 
elaborării programelor speciale de co
laborare pe termen lung pentru a 
contribui la dezvoltarea economică a 
Republicii Cuba. în cursul examină
rii acestei probleme, s-a subliniat în
semnătatea hotărîrii sesiunii C.A.E.R., 
adoptate la cea de-a XXX-a ședință 
a acesteia, cu privire la înfăptuirea 
de acțiuni speciale îndreptate spre 
accelerarea dezvoltării și creșterea e- 
ficienței economiei Republicii Cuba, 
tinînd seama de condițiile specifice 
ale construirii socialismului în aceas
tă tară.

Comitetul Executiv a convenit să 
fie continuată examinarea conside
rentelor Republicii Cuba în cadrul co
misiilor permanente de ramură ale 
C.A.E.R. și grupelor de lucru care 
pregătesc proiectele programelor spe
ciale de colaborare pe termen lung. 
S-a trasat sarcină Secretariatului 
consiliului să prezinte periodic Comi
tetului Executiv informări cu privire 
la stadiul examinării în organele con
siliului a propunerilor părții cubane
ze și la stadiul elaborării de acțiuni 
concrete. înfăptuirea acestor acțiuni, 
paralel cu accelerarea dezvoltării e- 
conomiei Cubei, va contribui la apro
pierea treptată a nivelului dezvoltării 
sale economice de nivelurile celorlal
te țări membre ale'C.A.E.R.

A fost ascultată o informare a de
legației Republicii Cuba cu privire la 
dezvoltarea economiei țării sale și au 
fost salutate succesele obținute de po
porul și Guvernul Republicii Cuba în 
construirea socialismului.

Comitetul Executiv al C.A.E.R. re
comandă țărilor membre ale consi
liului să examineze posibilitățile de 
a sprijini în continuare Republica 
Cuba, inclusiv pe Cale multilaterală, 
avînd în vedere problemele de con
junctură ale economiei cubaneze care 
decurg din. fenomenele inflaționiste 
și alte fenomene ale pieței capitaliste.

Comitetul Executiv a examinat 
problema privind realizarea conven
ției generale de colaborare în crearea 
de noi capacități pentru producția de 
nichel plus cobalt în Republica Cuba, 
care a fost semnată -în iunie 1975 de 
Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. Republi
ca Cuba, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România. Repu
blica Populară Ungară și U.R.S.S. în 
perioada care a trecut după semna
rea convenției, țările participante au 
desfășurat o vastă activitate în ce pri
vește realizarea acesteia. S-a creat o 
comisie pentru coordonarea generală 
a lucrărilor privind proiectarea și 
construirea uzinei „Las Camariocas", 
livrările de utilaje și materiale asu
mate de țările participante la con
venție. Comitetul Executiv a luat cu
noștință de informarea părții cuba

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 ianuarie. In țară : Vremea se 
menține umedă în cea mai mare par
te a țării. Cerul va fi variabil. mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de ninsoare 
în jumătatea de nord a țării, iar în 
rest atît sub formă de ploaie, cît și 
lapoviță și ninsoare. Vînt cu intensi
ficări de scurtă durată pînă la 40 km 
pe oră. iar în zonele de munte pînă la 
80 km pe oră. Temperatura1 va înregis
tra o scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, 
izolat mai coborîte în «Transilvania, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 gra
de. în București : Vreme umedă. Ce
rul mai mult noros, favorabil precipi
tațiilor. Vînt cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura în scădere ușoară. 

neze în această problemă și a reco
mandat țărilor respective să convină, 
pină la sfîrșitul lunii aprilie 1977, sub 
forma de protocoale semnate de or
ganizațiile competente ale țărilor par
ticipante, volumele și caracteristicile 
tehnice, precum și valoarea orienta
tivă a utilajelor și materialelor pe 
care țările le vor aloca pentru con
struirea acestei uzine.

Crearea capacităților preconizate 
pentru obținerea produselor de nichel 
plus cobalt pe teritoriul Republicii 
Cuba va permite creșterea acestei 
producții pînă la 130 mii tone pe an. 
Drept rezultat, Cuba va produce un 
sfert din producția mondială de ni
chel, care este necesar pentru dezvol
tarea producției proprii de oțeluri de 
calitate și de aliaje din metale nefe
roase de înaltă rezistență, precum și 
pentru asigurarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. și exportul în alte țări.

Acordind o mare importantă cola
borării în folosirea bagasei din trestie 
de zahăr, ca materie primă pentru 
realizarea unei serii de produse va
loroase. Comitetul Executiv a exa
minat informarea cu privire la sta
diul elaborării propunerilor de cola
borare a țărilor interesate membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul 
folosirii industriale a acesteia.

Țările membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. studiază în prezent posibili
tatea colaborării multilaterale în ce 
privește cea mai rațională folosire a 
bagasei, și în primul rind pentru 
producerea de celuloză, precum și 
volumele și formele posibile ale unei 
asemenea colaborări.

S-a luat cunoștință că partea cu
baneză, cu asistență tehnică a țări
lor membre ale C.A.E.R., va elabora 
studiul tehnico-economic privind 
crearea de capacități pentru produc
ția de celuloză și hlrtie din bagasa 
trestiei de zahăr și va desfășura tra
tative cu țările interesate membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F.I. in vederea 
relevării formelor, gradului și con
dițiilor participării lor la crearea ca
pacităților menționate.

Comitetul Executiv a aprobat pla
nul său de lucru pe anul 1977. în 
conformitate cu hotărârile sesiunii 
consiliului, adoptate la cea de-a 
XXX-a ședință, principala atenție 
în plan se acordă problemelor 
legate de elaborarea programelor 
speciale de colaborare pe ter
men lung și realizarea programu
lui complex. A fost aprobat, de 
asemenea, programul contactelor 
C.A.E.R. cu alte organizații econo
mice și tehnico-științifice internațio
nale, îndreptat spre dezvoltarea în 
continuare a contactelor reciproc 
utile cu aceste organizații, îndeosebi 
cu C.E.E., O.N.U. și UNESCO, în 
probleme concrete ale economiei, 
științei, tehnicii și mediului încon
jurător, în spiritul prevederilor Ac
tului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
semnat la Helsinki.

La ședința Comitetului Executiv a 
avut loc un schimb preliminar de 
părert în legătură cu răspunsul, pri
mit în noiembrie 1976, din partea 
Comunității Economice Europene la 
propunerile transmise acesteia, in 
februarie 1976, de Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc. referitoare 
la încheierea acordului dintre 
C.A.E.R și C.E.E. privind bazele re
lațiilor reciproce. Comitetul Execu
tiv a trasat sarcina organelor cores
punzătoare ale C.A.E.R. să studieze 
răspunsul primit din partea C.E.E.

în timpul lucrărilor Comitetului 
Executiv a avut Ioc o întilnire a re
prezentanților țărilor din C.A.E.R. 
cu domnul Desmond Hoyte, repre
zentantul Republicii Cooperatiste 
Guyana, ministrul dezvoltării econo
mice al acestei țări, care i-a infor
mat pe reprezentanții țărilor mem
bre ale C.A.E.R. despre economia 
țării sale și a exprimat interesul 
guvernului său in ce privește dez
voltarea de relații economico-comer- 
ciale reciproc avantajoase, pe cale 
bilaterală și multilaterală, cu. țările 
membre ale C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat în spiritul prieteniei și 
înțelegerii reciproce.

Participanții la ședință au expri
mat calde mulțumiri Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba, guvernului și poporului Cubei 
pentru ospitalitatea cordială, crearea 
de condiții în vederea desfășurării 
cu succes a lucrărilor Comitetului 
Executiv, precum și pentru posibili
tatea ce a fost acordată reprezen
tanților țărilor membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.I. de a vizita obiective eco
nomice, centre sociale și cultural- 
istorice, de a cunoaște realizările și 
perspectivele dezvoltării Cubei so
cialiste.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 23 IANUARIE 1977

EXTRAGEREA I: 4 39 17 23 22 16
EXTRAGEREA a Il-a: 34 15 18 27 

33 25
EXTRAGEREA a IlI-a: 18 20 19 4

22 31
EXTRAGEREA a IV-a: 16 25 13 30

37 40
EXTRAGEREA a V-a: 24 8 39 44 18
EXTRAGEREA a Vl-a: 29 27 28

4 43
EXTRAGEREA a Vil-a: 12 29 32

6 31
EXTRAGEREA a VIII-a: 25 24 21

41 31.
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 

1 567 847 lei.

• S.O.S.: DEȘERTU- 
RILE ÎNAINTEAZĂ.
tografii realizate în ultimii 
10 ani cu ajutorul sateliților a- 

-rată că „marea de nisip" din 
vestul Egiptului se extinde ver
tiginos spre est, cu circa 12—14 
km pe an — ceea ce poate pune 
in pericol o largă arie fertilă 
din delta Nilului. Un studiu a- 
mănunțit asupra deplasării ni
sipului urmează să fie între
prins, cu prilejul cercetărilor pe 
care le va efectua o expediție 
de savanți în zona respectivă. 
Se preconizează, intre altele, 
plantarea de perdele forestiere, 
formate din copaci cu rădăcini 
rezistente, adaptabili la uscă
ciune, pentru a împiedica ast
fel vînturile să poarte nisipul 
din pustiu spre regiunile agri
cole.

• PEȘTI „COSMICI". 
Circa 100 de pești ieșiți 
din icre în nava spațială în 
timpul experimentului Soiuz- 

Apollo, stîrnesc nedumerirea 
cercetătorilor de la Universita
tea Louisville (statul Ken
tucky, S.U.A.), sub a căror 
supraveghere se află. Spre deo
sebire de „tovarășii" de specie 
ieșiți din icre în condiții te
restre, care obișnuiesc să înoate 
la mai mari adîncimi, peștișorii 
„cosmici" preferă zona din ime
diata apropiere a suprafeței. Oa
menii de știință își propun să 
întreprindă cercetări privind 
comportamentul vietăților năs
cute în spațiu în cadrul urmă
toarelor expediții cosmice.

® CĂRBUNE PRIN 
CONDUCTE. Transportul 
prin conducte speciale al unor 
materii prime în stare solidă 
constituie obiectivul preocupă
rilor unui grup de cercetători 
vest-germani din cadrul Uni
versității de tehnologie din Ha- 
novra. Punînd în legătură baza 
de exploatare cu punctul indus

trial de destinație, conductele 
respective ar putea asigura fur
nizarea directă și rapidă la con
sumator a unor produse pri
mare din cele mai felurite 
— cărbune, minereuri, nisip, fos
fați. Procedeul constă în pom
parea materiilor prime respec
tive cu ajutorul unui flux con
tinuu de apă. Această inedită 
„metodă hidraulică" pentru dis
tribuirea prin conducte a unor 
materii prime solide va fi con
siderabil mai puțin costisitoare 
decît transportul pe căile tradi
ționale;

© FĂRĂ BORMA- 
SINÂ. Doi medici americani 
din Boston au elaborat un nou 
mijloc de înlăturare a cariilor 
dentare, evitind atît de puțin 
agreabila bormașină. Ei folosesc 
un lichid special de monocloro- 
glicină, care dizolvă caria den
tară. înlăturarea cariei dentare 
durează în medie opt minute și 
are loc fără nici o durere.

• OBIECTE ZBURĂ
TOARE... IDENTIFICATE. 
1 117 noi obiecte au fost identi
ficate, în 1976, în spațiul cir- 
cumterestru — scrie ziarul „Die 
Welt. Corpurile ce gravitează 
în jurul Pămîntului sînt sate
liți artificiali, fragmente de ra
chete purtătoare, diverse alte 
epave cosmice. (De pildă, o ra
chetă purtătoare americană s-a 
sfârîmat in 1976 in 150 frag
mente). Din anul 1957, scrie 
ziarul, specialiștii americani au 
numărat 9 646 corpuri. Dintre 
acestea continuă să graviteze 
pe orbite circumterestre un nu
măr de 4 141.

o FLAGELUL ACCI
DENTELOR DE CIRCU
LAȚIE. 100 000 persoane mor 

anual, ca urmare a accidente
lor de circulație în Europa, se 
arată într-un raport publicat de 
Organizația Mondială a Sănătă
ții. Potrivit raportului, fiecare 
al doilea deces in rîndul per
soanelor între 15—44 de ani se 
datqrește accidentelor de auto
mobil. într-un singur an, pe 
șoselele continentului nostru 
sint rănite 2.5 milioane persoa
ne — avertizează O.M.S., ară- 
tind că accidentele de circula
ție au devenit cel mai teribil 
flagel. ,

© RAVAGIILE VÂNĂ
TORILOR. Girafa, care pină 
nu demult constituia una din 
mîndriile faunei senegaleze, a 
dispărut de pe aceste meleaguri 
— constată ziarul „Le Soleil" 
din Dakar. Aceeași soartă îi 
așteaptă și pe elefanți, struți și 
lei, al căror număr a scăzut 

îngrijorător, datorită vînatului 
nemilos. Guvernul Senegalului 
a luat o serie de măsuri dras
tice de protecție a faunei, prin
tre care extinderea zonelor 
unde vinatul este cu desăvirșire 
interzis, majorarea de 2—3 ori 
a taxelor pentru permisele de 
vînâtoare. Și totuși, arată zia
rul citat, braconierii nu au de
pus armele, mai ales in ce pri
vește vînatul panterelor și ghe
parzilor, cu ale căror blănuri se 
face un intens comerț clan
destin.

© DE CE AU Ml-' 
GRAT MAYA ? Erupția 
vulcanului Ilopango în anul 200 
e.n. ar putea constitui cauza 
migrației în masă a indienilor 
maya din regiunile muntoase 
ale Americii centrale spre șesu- 
rile peninsulei Yucatan. La a- 
ceastă concluzie a ajuns un 
grup de experți care se ocupă 
de studierea civilizației triburi
lor maya de pe teritoriul Sal
vadorului. Spre deosebire de 

erupțiile obișnuite, cînd lava se 
scurge treptat din vulcan, Ilo
pango ar fi aruncat în aer, in
tr-o singură răbufnire, milioane 
de tone de lavă și cenușă, în
grozite de acest cataclism, tri
burile maya au părăsit zona 
favorabilă agriculturii din apro
pierea vulcanului, deplasîn- 
du-se într-o regiune de junglă 
și cu un climat greu de supor
tat, dar mai sigură.

©ÎN APĂRAREA 
MONUMENTELOR IS
TORICE. în Maroc a fost 
elaborat un program pentru a- 
părarea monumentelor istorice 
ale orașului Fes — .important 
centru economic și cultural din 
partea de nord a țării. înteme
iat în anul 808, orașul este bo
gat în monumente arhitectoni
ce și opere de artă cu vechime 
de secole. în partea veche se 
păstrează palate medievale, 
moschei cu minarete zvelte și 
alte clădiri ornamentate cu tra

diționale motive arabe. Acum, 
toate vor fi puse sub protecția 
legii.

o CERCETĂRI OCEA- 
NOLOGICE. In urma ex
pediției efectuate de nava so
vietică de cercetări oceanologi- 
ce „Dimitri Mendeleev", spe
cialiștii sovietici au reușit să 
demonstreze că furtunile și ura
ganele nu provoacă numai va
luri gigantice la suprafața ocea
nului, ci amestecă și uriașe 
mase de apă în abisurile ma
rine. , Spre a stabili „limita de 
adincime" a influenței uragane
lor, oamenii de știință au folo
sit instalații automate de imer- 
siune la mari adincimi. Desco
peririle cercetătorilor sovietici 
vor duce la elaborarea unor noi 
ipoteze asupra cantității de e- 
nergie ce este transmisă de 
vînt oceanului. De asemenea, 
ele sînt deosebit de importante 
în elaborarea unor prognoze 
maritime pe termen îndelungat.
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„Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
Muia aduce o importantă contrdmtse 

Ea cauza păcii si colaborării Internationale11

GENEVA EGIPT

Reprezentantul român a reliefat necesitatea lichidării vechilor 
relații internaționale, ca premisă a dezvoltării

în presa mexicană — articole elogioase la adresa personalității 
președintelui României, a pozițiilor și acțiunilor țării noastre

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Sub titlul „România aduce 
o contribuție importantă și decisivă 
la cauza păcii", ziarul guvernamental 
„EL NACIONAL" a publicat la 23 
ianuarie un amplu articol redacțio
nal dedicat vieții și activității inter
naționale a șefului statului român. 
Articolul sintetizează orientările de 
bază în politica țării noastre prin 
prisma celor mai semnificative dis
cursuri din ultimii doi ani ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a vizite
lor efectuate în Europa, Asia, Africa 
și America Latină.

EL NACIONAL î „O po 
litică de colaborare eu 
toate națiunile lumii, 
pe baza unor principii 

clare"

(fomsniul politicii externe

Comisia O.N.U. pentru dezvoltarea 
socială și-a încheiat dezbaterile ge
nerale cu privire la experiența na
țională a statelor în realizarea unor 
schimbări sociale și economice de 
perspectivă și în legătură cu evalua
rea rezultatelor strategiei interna
ționale a dezvoltării. Numeroși vor
bitori au subliniat necesitatea lărgi
rii, diversificării și modernizării 
economiilor naționale, ca mijloace 
menite să asigure folosirea cores
punzătoare a forței de muncă și un 
nivel de viață adecvat pentru masele 
populare. Un accent deosebit s-a pus 
pe însemnătatea procesului de in
dustrializare pentru țările în curs de 
dezvoltare. Numeroși membri ai 
comisiei au reliefat urgența punettii

în aplicare a programelor de acțiune 
privind obiectivele noii ordini eco
nomice internaționale.

în cuvîntul său, reprezentantul ro
mân, care deține și funcția de pre
ședinte al comisiei, a învederat fap
tul că structura actuală a raporturi
lor economice, soluționarea adecvată 
și trainică a problemelor pe care le 
ridică exigențele progresului social, 
viata însăși cer în mod imperios li
chidarea vechilor relații internaționa
le. bazate pe inegalitate, nedreptate, 
forță și opresiune. Comisia trebuie să 
tină seama de acest aspect în aborda
rea tuturor temelor de pe ordinea 
de zi. a subliniat reprezentantul ro
mân.

Declarații ale președintelui Jimmy Carter privind
probleme actuale ale politicii interne

și externe a S. U. A,

„Poporul trebuie să transforme recentele evenimente 
intr-un nou punct de plecare spre reconstrucția țării 
Declarațiile președintelui Sadat cu privire la demonstrațiile care 
au avut loc și la căile de soluționare a problemelor politice și 

economice

u

„România, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — scrie 
ziarul „El Nacional" — este as
tăzi un important factor al cauzei 
păcii, colaborării internaționale și 
instaurării unei noi ordini economice 
și politice mondiale. Filozofia politi
că românească in sfera relațiilor ex
terne se bazează pe principii clare, 
care promovează coexistenta pașnică 
intre națiuni. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat in numeroase 
foruri internaționale că guvernul său 
este angajat intr-o politică fermă și 
constantă de dezvoltare a 
de colaborare cu toate 
te, cu țările in curs 
cu statele capitaliste 
toate națiunile lumii, .
de sistemele lor social-politice, par- 
ticiplnd activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimburile 
mondiale de valori materiale și spi
rituale.

Politica exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, in timpul vizitei 
in Mexic, a coincis cu multe postu
late ale politicii externe mexicane, 
in special in domeniul dezarmării ge
nerale și totale — apreciază ziarul. Ne 
amintim referirile domniei sale la 
concepția românească despre dezar
mare și despre Carta drepturilor și 
obligațiilor economice ale statelor. 
Problema alimentației pe plan mon
dial și a lichidării subdezvoltării 
ocupă un loc de primă importantă in 
viziunea internațională a președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Una din tezele cele mai edificatoa
re pentru gindirea conducătorului 
român se referă la faptul că in pro
cesul transformării revoluționare a 
societății apar noi și noi forme de 
luptă, diferite de la o țară la alta, in 
funcție de gradul de dezvoltare a 
forțelor de producție și de particula
ritățile istorice, sociale și naționale 
ale fiecărui stat in parte. Nicolae

relațiilor 
țările socialis- 
de dezvoltare, 
dezvoltate, cu 
fără deosebire

Sînt incâ vii în memorie călduroasele manifestârl de prietenie și stimă 
prilejuite de vizita în Mexic a președintelui Nicolae Ceaușescu. Așa cum 
reiese din extrasele de presâ alăturate, aceste sentimente persistă, 
determinînd și în prezent manifestări de același gen. in fotografie: un aspect 

din timpul vizitei

Ceaușeșcu privește noțiunea de so
lidaritate internațională in contextul 
schimbărilor revoluționare din lume“.

Articolul, însoțit de fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
zintă personalitatea șefului statului 
român, menționînd titlurile științifice 
ce i-au fost acordate de unele foruri 
de prestigiu din străinătate, precum 
și operele sale publicate în diferite 
limbi internaționale.

naționale spre destindere, colaborare 
și încredere intre state, pentru reali
zarea unei securități reale in lume".

„PentruEXCELSIOR; 
dezvoltarea liberă și 
independentă a națiu

nilor lumii"

LA PRENSA : „In spri
jinul noului curs spre 
destindere, colaborare 
și încredere în rela

țiile dintre state"
Sub titlul „România se pronunță 

pentru o lume mai dreaptă", coti
dianul „LA PRENSA" publică un 
articol despre concepțiile șefului sta
tului român într-o serie de domenii 
internaționale. „România — 
„La Prensa" — se pronunță, 
președintele său,
blocurilor militare, pentru promova' 
rea unui nou curs" in relațiile inter-

scrie 
■prin 

pentru lichidarea

Cotidianul „EXCELSIOR" scrie, la 
rândul său, într-un articol intitulat 
„Ofensiva împotriva dezvoltării inde
pendente", că președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a referit în diferite oca
zii la existenta unor forțe reacțio
nare pe plan mondial care „se opun 
dezvoltării libere și independente a 
popoarelor, manifestă neliniște și 
teamă față de procesele noi ce au 
loc in lumea contemporană, față de 
eforturile popoarelor pentru instau
rarea unor relații internaționale de 
tip nou". Ziarul prezintă în conti
nuare concepțiile privind rolul na
țiunii în societatea contemporană, 
reproducând citate din discursul ros
tit de șeful statului român la Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
într-un prim-interviu acordat mari
lor agenții de presă americane de la 
instalarea sa în funcția supremă în 
stat, președintele Jimmy Carter a 
declarat că este în favoarea elimi
nării depline și imediate a tuturor 
experiențelor cu arme nucleare. 
„Doresc să acționez rapid și ener
gic pentru realizarea unui tratat 
atotcuprinzător privind interzicerea 
experiențelor nucleare. Sînt pentru 
eliminarea imediată și completă a 
experimentării tuturor dispozitivelor 
nucleare".

Pe de altă parte, Carter a arătat 
că o conferință în problema Orientu
lui Mijlociu este foarte probabilă în 
acest an și că secretarul de stat al 
S.U.A., C. Vance, va conferi cu con
ducătorii de stat din Israel. Egipt, 
Siria, Arabia Saudită și Iordania 
asupra acestei probleme. ..Dacă pa- 
lestlnenii vor fi invitați Ia confe
rință. așa după cum au căzut de 
acord unele țări participante, acest 
lucru va însemna, probabil, că ei 
vor face parte dintr-o delegație arabă 
unică".

Referindu-se la actuala situație 
din Africa australă, șeful statului a- 
merican s-a pronunțat în favoarea 
instaurării unor guverne majoritare 
prin predarea 
majorității a 
mental.

Președintele Carter a făcut cunos
cut că în următoarele săptămîni va 
publica un raport asupra primelor 
realizări ale administrației sale și a- 
supra unor noi programe și propu
neri. Astfel, pînă la începutul lunii 
mai va fi pus la punct un plan de 
ansamblu cuprinzînd propuneri cu 
caracter social, iar în următoarele 
90 de zile vor fi elaborate propuneri 
în domeniul energiei. De asemenea, 
va propune o legislație vizînd reor
ganizarea aparatului administrativ 
federal.

★
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Noul guvern american a depus Ju
rămîntul la Casa Albă în prezența 
președintelui Jimmy Carter.

Patru membri ai guvernului, a că
ror numire nu 
de Senat, vor 
mai tîrziu. .

a fost aprobată încă 
depune jurămîntul

★
a! muncii al S.U.A.,

SPANIA

către reprezentanții 
controlului guverna-

Noul ministru
Ray Marshall, a declarat că echipa 
președintelui Jimmy Carter are în 
vedere definitivarea unui program 
în valoare de 5 miliarde dolari desti
nat combaterii șomajului. Programul 
preconizat,’ a subliniat Ray Marshall, 
prevede astfel, între altele, crearea 
a 415 000 locuri de muncă suplimen
tare pînă la sfîrșitul anului 1973.

Poziții în favoarea edificării noii ordini Convorbiri
economice internaționale

NAIROBI — La o întîlnire cu am
basadorii acreditați la Nairobi, mi
nistrul de externe al Kenyei, Munyua 
Waiyaki, a reafirmat dorința țării 
sale de a întări solidaritatea în ca
drul „Grupului celor 77" și în diferite 
organisme internaționale pentru a 
răspunde dorinței facilitării eforturi
lor de transpunere în viață a Decla
rației cu privire la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
Informează agenția China Nouă. „Noi, 
în țările în curs de dezvoltare, în A- 
frica în special, ne dăm seama de 
responsabilitatea ce ne revine pentru 
asigurarea propriei noastre dezvol
tări și de rolul important al cooperă
rii interafricane" — a spus el.

din regiune, a „protecției vamale" 
pentru produsele importate din țările 
membre ale S.E.L.A.

RIAD. — Vorbind în fața studen
ților Universității tehnice din centrul 
petrolier Dhahran, președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing, aflat în 
vizită în Arabia Saudită, s-a pronun
țat pentru o nouă ordine economică 
mondială, bazată pe dialogul dintre 
părțile interesate.

indiano-poloneze 
la nivel înalt

DELHI 24 (Agerpres). — La 24 ia
nuarie, la Delhi au început convor
birile între delegațiile indiană și 
poloneză, conduse de primul mi
nistru Indira Gandhi și. respectiv, 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., care se află în vizită 
oficială în India.

CIUDAD DE MEXICO — în Isla 
de Cancun (Mexic) au început lucră
rile unei reuniuni a Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.), 
consacrată constituirii Comitetului 
de acțiune a industriei de fertilizanți 
din cadrul acestei organizații econo
mice regionale. Deși reuniunea se 
desfășoară cu ușile închise, observa
torii apreciază că un punct de pe or
dinea de zi viu discutat este cel pri
vind acordarea, de către guvernele

YAOUNDE — Luînd cuvîntul în 
cadrul lucrărilor ultimei sesiuni a 
Consiliului Național al Uniunii Na
ționale Camerunezg (U.N.C.), preșe
dintele partidului și șeful statului ca- 
merunez, Ahmadou Ahidjo, a adre
sat tuturor membrilor partidului a- 
pelul de a participa mai activ la o- 
pera de dezvoltare a economiei și 
vieții sociale a țării. El a subliniat 
creșterea rolului U.N.C. în consoli
darea unității naționale și în .edifica
rea economiei. Consiliul Național al 
U.N.C. a reafirmat dorința Cameru
nului de a strînge colaborarea cu 
statele care promovează o politică de 
pace și progres și de a contribui la 
instituirea unei noi ordini economice 
internaționale.

Rezultate ale îndeplinirii 
planului șesenal 

în R.P.D. Coreeană
PHENIAN 24 (Agerpres). — în anii 

ultimului plan șesenal, în R.P.D. Co
reeană au fost date în exploatare 
peste 1 000 obiective economice. în 
perioada de referință, producția de 
energie electrică a țării a crescut de 
1,7 ori. ajungînd la 27,2 miliarde kilo- 
wați/oră. Prin darea în funcțiune a 
noilor capacități industriale s-au ob
ținut, față de anul 1970, cu 30 la sută 
mai mult oțel, cu 40 la sută mai mul
te laminate, cu 30 la sută mai mult 
cărbune și cu 25 la sută mai multe 
îngrășăminte azotoase.

R. P. POLONA

Tradiție și inovație intr-o mare
„Personajul" cu care 

veți sta cel mai mult 
de vorbă în fabrici și 
uzine — ne spunea, la 
începutul călătoriei, 
Marek Jurkewicz, re- 
dactor-șef adjunct al 
ziarului „Trybuna Lu- 
du“ — poartă un nume 
sintetic și. totodată, 
simbolic : Noul I Cu
vintele colegului polo
nez s-au dovedit o au
tentică prefață a iti
nerarului străbătut 
prin diverse localități 
ale Poloniei socialiste; 
pretutindeni am întîl- 
nit, sub cele mai felu
rite înfățișări, străda
nia oamenilor muncii 
din țara prietenă de a 
face să triumfe noul în 
tehnologie, în organi
zarea producției, de a 
ridica. într-un cuvînt, 
nivelul industriei po
loneze la ștacheta ce
lor mai înalte exigențe 
de azi.

Grăitoare nl s-au 
părut în această pri
vință. bunăoară, cele 
văzute Ia cunoscuta 
întreprindere varsovia- 
nă de lămpi electrice

și electronice „Roza 
Luxemburg". Mărcile 
acestei mari și faimoa
se uzine — „Polam", 
pentru becurile electri
ce și pentru sursele de 
iluminat fluorescente. 
„Telam", pentru lăm
pile electronice desti
nate aparatelor de ra
dio și televizoarelor — 
se bucură de o bună 
apreciere atit în ma
gazinele poloneze, cît 
și pe piața mondială.

— O condiție esen
țială spre a menține 
neștirbită prețuirea 
cumpărătorilor — sub
linia Krystyna Bo- 
rowska. secretara co
mitetului de partid al 
întreprinderii — este 
grija continuă pentru 
înnoirea producției. în 
așa fel incit să ne în
sușim „din mers" tot 
ce e nou in tehnica 
mondială a iluminatu
lui și în electronică, 
bazindu-ne, totodată, 
și pe propria contri
buție inovatoare a oa
menilor întreprinderii 
noastre.

Exemplul cel mai

elocvent pe tărîmul 
preocupării neîntre
rupte pentru nou îl 
constituie însuși fap
tul că, din producția 
anului 1976, mai mult 
de jumătate au repre
zentat-o sortimentele 
noi sau radical per
fecționate fată de cele 
ce se fabricau în 1971.

MADRID 24 (Agerpres). — în di
verse orașe ale Spaniei au continuat 
să aibă loc demonstrații și alte ac
țiuni organizate în sprijinul cererilor 
de amnistiere a tuturor deținuților 
politici — informează agențiile de 
presă. Peste 15 000 de persoane, scrie 
agenția Associated Press, au manifes
tat duminică pe străzile orașului 
Bilbao, cerînd acordarea unei amnis
tii generale și totale. Alte peste o 
sută de persoane s-au închis, în a- 
propiere de Bilbao, într-o biserică — 
acțiune de protest devenită, în ulti
mul timp, frecventă în Spania — 
exprimîndu-și adeziunea față de ce
rerile opoziției democratice privind 
amnistierea deținuților politici.

Circulația din centrul Madridului a 
fost practic paralizată luni diminea
ță de manifestațiile studențești orga
nizate în semn de protest față de 
asasinarea studentului Arturo Ruiz 
Garcia în cursul unei demonstrații 
care a avut loc duminică în favoarea 
amnistierii deținuților politici, infor
mează agenția France Presse. Bilan
țul oficial al manifestațiilor de du
minică se ridică Ia un mort și 26 de 
răniți.

Luni dimineață s-au produs ciocniri 
intre studenți și forțele polițienești
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la Facultatea de drept a Universită
ții din Madrid. Manifestații similare 
au mai avut loc la Barcelona.

O studentă în vîrstă de 20 de ani, 
care a fost rănită în cursul manifes
tațiilor care s-au desfășurat luni di
mineață în centrul Madridului, a în
cetat din viață, informează agenția 
France Presse.

★
Președintele Consiliului Suprem al 

Justiției militare spaniole, genefal- 
locotenent Emilio Villaescusa Quilis, 
a fost răpit luni dimineață, din fața 
domiciliului său din Madrid, de opt 
persoane, informează agențiile France 
Presse și Reuter. Comitetul Executiv 
ăl Partidului Comunist din Spania a 
dat publicității un comunicat în care 
se arată că răpirea generalului-loco- 
tenent Villaescusa, ca și asasinarea 
unui tînăr student în cursul unei ma
nifestații care a avut loc duminică în 
favoarea amnistierii deținuților poli
tici din Spania demonstrează gravi
tatea comploturilor urzite de ele
mentele reacționare, care încearcă să 
împiedice procesul de democratizare 
a țării. „Această nouă răpire, conti
nuă comunicatul, corespunde numai 
intereselor elementelor fasciste, care 
caută să determine armata să se îm
potrivească procesului democratic".

CAIRO 24 (Agerpres). — în urma 
consultărilor pe care le-a avut sîm
bătă și duminică cu principalii con
ducători politici egipteni, președin
tele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a 
hotărît adoptarea unor măsuri vizînd 
soluționarea problemelor politice și 
economice ale țării, informează agen
ția M.E.N.

In cadrul consultărilor, șeful sta
tului egiptean a declarat că nu va 
exista o reîntoarcere sau abatere de 
Ia bunurile cîștigate de popor și da 
la drepturile la libertate și democra
ție, care trebuie să fie apărate în 
conformitate cu legile existente. Fiind 
de acord cu suspendarea deciziilor 
economice adoptate — în încercarea 
de a restabili calmul în țară — pre
ședintele Sadat a subliniat că nu 
trebuie să aibă loc o revenire la so
luții parțiale sau provizorii și că, în 
interesul suprem al țării și al depă
șirii actualei crize economice rezul- 
tînd din povara națională a apărării 
națiunii arabe, trebuie să fie găsită 
o soluție cuprinzătoare și radicală 
pentru îmbunătățirea structurii eco
nomice a țării, ca un punct de ple
care în vederea promovării dezvol
tării țării și a bunăstării sociale.

In acest sens, președintele egiptean 
a cerut guvernului să întreprindă o 
serie de măsuri, printre care : găsi
rea unei alternative care să asigure

resursele necesare în vederea echili
brării bugetului, fără a se trece la 
măsuri care să afecteze produsele de 
primă necesitate ale poporului, pune
rea in aplicare, cit mai rapid posi
bil, a unor măsuri sociale care să 
permită micșorarea inegalității veni
turilor ; elaborarea unui proiect de 
reformă fiscală care să fie supus 
aprobării Adunării Poporului în ur
mătoarele trei săptămîni ; accen
tuarea luptei împotriva fraudei fis
cale și a speculei.

Referindu-se Ia recentele demon
strații de protest care au avut loc în 
țară. Anwar El Sadat a arătat că ele 
au început ca o reacție naturală la 
creșterea prețurilor, întrucît păturile 
populare suportă cea mai mare parte 
a poverii economice.

Elemente care nu doresc ca țara să 
depășească criza economică — a spus 
președintele — au 
reacția populară să 
cursul ei pașnic.

Anwar El Sadat a 
porul trebuie să transforme recen
tele evenimente într-un nou punct 
de plecare spre reconstrucția țârii. 
Egiptul, a subliniat el, va continua 
eforturile de a uni și întări rîndu- 
rile statelor arabe în 
gerii la o soluționare 
rabilă a conflictului 
Apropiat.

determinat 
devieze de
adăugat că

R. P. CHINEZA

ca 
la

po-

vederea ajun- 
justă și ono- 
din Orientul

Largă mișcare în vederea mecanizării 
agriculturii

PEKIN 24 (Agerpres). — Urmărind 
extinderea mișcării de masă pentru 
popularizarea experienței brigăzii de 
producție Taciai, prin înființarea in 
întreaga țară a unor districte agricole 
de acest tip, oamenii muncii din a- 
gricultura R. P. Chineze și-au propus 
să realizeze în cea mai mare parte,

plnă în 1980, sarcina mecanizări! a- 
cestui sector — relatează agenția Chi
na Nouă. Pînă la data menționată, 
peste 70 Ia sută din operațiunile im
portante din agricultură, silvicultură, 
creșterea animalelor, pescuit urmează 
să fie mecanizate.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
Plenara C.C. al P. C. Francez

PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc plenara C.C. al Partidului 
Comunist Francez. Raportul „Situa
ția politică și pregătirile în vederea 
alegerilor municipale" a fost prezen
tat de Maxim Gremetz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.F.

Partidul Comunist Portughez 
se pronunță pentru reluarea 

contactelor cu Partidul 
socialist

LISABONA 24 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului Comu-

nist Portughez, Alvaro Cunhal, a 
reafirmat propunerea P.C.P. de a se 
stabili un dialog cu conducerea Par
tidului socialist.

Luînd cuvîntul la un miting desfă
șurat în localitatea Brandoa, de lin
gă Lisabona. Alvaro Cunhal s-a pro
nunțat din nou pentru o întilnire în
tre delegații ale conducerilor celor 
două partide, la care să fie discutată 
situația politică din țară în perspec
tiva apărării intereselor oamenilor 
muncii. El a apreciat că în parla
ment „există posibilitatea de a se 
adopta legi progresiste în avantajul 
oamenilor muncii, dacă există înțele
gere între socialiști și comuniști".

încetarea din viata
Menelaos

a scriitorului grec 
Ludemis

ATENA. Sîmbătă a încetat din 
viață cunoscutul poet grec Menelaos 
Ludemis. Născut la 26 octombrie 
1915, a avut, încă din copilărie, o 
existență zbuciumată, plină de greu
tăți, pe care o regăsim redată 
cărțile sale de mai tîrziu, 
bună, viață", „Amintirile unui 
ambulant". Consacrarea sa se 
duce în 1938, odată cu volumul 
poarele n-au ancorat încă", 
tant înflăcărat pentru idealurile 
libertății și fericirii popoarelor, 
Menelaos Ludemis a creat, de-a 
lungul întregii sale vieți, o ope
ră remarcabilă, pătrunsă de dra
goste fierbinte pentru patria si po
porul său, pentru cei mulți si obidiți 
de pretutindeni. Cele 50 de volume 
apărute și traduse în numeroase 
limbi ale globului, miile de pagini

în
„Noapte 

sfint 
pro- 
„Va- 
Mili-

semnate în publicații din Grecia și 
din alte țări vorbesc despre Mene
laos Ludemis ca despre unul dintre 
cei mai mari scriitori progresiști ai 
literaturii grecești contemporane.

Pentru convingerile lui 
ționare, a fost întemnițat 
multe rînduri.

In anul 1958 s-a stabilit în Româ
nia. în România. Menelaos Ludemis 
a creat cea mai mare parte a operei 
sale, bucurîndu-se de simpatie și 
apreciere.

Bun cunoscător și admirator al 
culturii și literaturii române. Mene
laos Ludemis a făcut cunoscute po
porului său cele mai reprezentative 
creații ale unor valoroși autori ro
mâni contemporani, 
acest fel la întărirea 
cele două popoare.

revolu- 
în mai

contribuind in 
prieteniei dintre

agențiile de presă transmit:
Convorbiri. La Moscova au 

început luni convorbirile sovieto- 
coreene. care se desfășoară intre 
Alekșei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Pak Sen Cer. premier al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene.

Secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, va întreprinde o vi
zită la Cairo, între 2 și 4 februarie. 
Ulterior, el va vizita Iordania, 
Israelul și Libanul, pentru a se re
întoarce apoi la Cairo la 11 februa
rie. Obiectivul principal al acestui 
turneu este adunarea de date în ve
derea redactării unui raport conclu
dent privind poziția țărilor din zonă 
în legătură cu problema convocării 
Conferinței de pace de la Geneva.

gătură cu aceasta, președintele Li
banului. Elias Sarkis, s-a întîlnit 
luni cu lideri ai organizațiilor popu
lației creștine, relevă agenția M.E.N.

Zulfikar Aii Bhutto, primul 
ministru al Pakistanului si pre
ședinte al Partidului Popular, a pre
zentat luni, la Islamabad, în cadrul 
unei conferințe de presă, manifestul 
electoral al partidului pentru alege
rile generale de la 7 martie.

„uzină producătoare de lumină"
micoasă a spațiului și, 
mai presus de orice, 
hărnicia aplicată și 
responsabilă a oame
nilor, în covîrșitoarea 
lor majoritate tineri. 
Din mîinile lor sîr- 
guincioase și pricepu
te se nășteau, la ca
pătul benzilor de mon
taj. uriașe corpuri

Note de călătorie

Am străbătut atelie
rele spațioase și rațio
nal luminate (cît de 
important este dozajul 
luminii într-o uzină 
care asigură tocmai... 
lumina ne-a explicat 
pe larg amabilul și 
competentul nostru în
soțitor. tehnicianul 
Waldemar Krauze, 
președintele comisiei 
economice a comite
tului de partid). Ceea 
ce frapa peste tot era 
judicioasa organizare 
a procesului tehnolo
gic, utilizarea econo-

de iluminat destinate 
halelor de uzine sau 
sălilor de spectacole, 
ca și delicate — une
ori miniaturizate — 
lămpi electronice pen
tru televiziunea indus
trială.

Binevoitoarele noas
tre gazde ne-au făcut 
cunoștință cu doi din
tre exponenții 
rațiilor ce 
„fala uzinei", 
dintre ei. 
Leon Cafel. 
de peste o jumătate de 
secol în industria po-

gene- 
alcătuiesc 

Unul 
maistrul 
lucrează

loneză a lămpilor e- 
lectrice. Și-a început 
activitatea ca ucenic, 
în 1926, într-o făbricu- 
ță care producea becuri 
simple, iar astăzi con
duce un atelier unde 
se experimentează cele 
mai noi mijloace și 
substanțe iradiante ; 
la activul comunistu
lui Leon Cafel se află 
peste o sută de ino
vații. unele dintre ele 
găsindu-și o largă fo
losință și în alte în
treprinderi de profil. 
Celălalt, Ianusz Obies- 
lo. secretarul comite
tului organizației de 
tineret pe uzină, a ve
nit acum opt ani în 
mijlocul colectivului 
direct de pe băncile 
școlii profesionale ; 
aici s-a format ca 
muncitor cu înaltă ca
lificare și. totodată, ca 
energic activist ob
ștesc. Anul trecut a 
prezentat întîia sa pro
punere de inovație — 
un dispozitiv care ușu
rează substanțial mun
ca celor ce asigură 
montajul lămpilor e-

ale 
pa- 
pa- 

cum

lectronice. sporindu-le. 
totodată, randamentul, 
în persoana celor doi 
muncitori întîlneam 
nu atît două genera
ții depărtate în, timp 
prin ireversibila curge
re a anilor, cît două 
ipostaze concrete 
aceleiași nobile 
siuni pentru nou, 
siune care — așa
a ținut șă precizeze 
cel mai vîrstnic din
tre ei — „este singu
ra capabilă să întreți
nă tinerețea și vigoa
rea spiritului creator 
al colectivului".

...Desigur, și cu a- 
cest prilej i-am dat 
deplină dreptate cole
gului care a „prefa
țat" itinerarul nostru 
prin realitatea con
temporană a Poloniei 
socialiste : personajul 
a cărui prezentă te 
impresionează în cel 
mai înalt grad în în
treprinderile poloneze 
este, într-adevăr. Noul

Victor 
BiRLĂDEANU

Agenția A.D.N.a format că 
asupra clădirii reprezentantei perma
nente a R.D. Germane la Bonn a fost 
comis un 
cunoscute 
intrare și 
gaz toxic, 
celor aflați aici. Reprezentanta per
manentă a R.D.G. la Bonn a înain
tat un protest la Cancelaria federală, 
cerînd clarificarea incidentului și 
pedepsirea celor vinovați. Agenția 
D.P.A. relatează că Jurgen Ruhfus, 
șeful secției de resort a Cancelariei 
federale, a exprimat regretul 
vernului R.F.G. în legătură 
incident și a dat asigurări 
ritățile polițienești au luat 
necesare pentru a-i găsi pe

act agresiv. Persoane ne- 
au spart geamul ușii de la 
au infestat clădirea cu un 
care a afectat sănătatea

gu- 
cu acest 
că auto- 
măsurile 
vinovati.

PRAGA. — La 24 ianuarie, in 
cunoscuta stațiune montană din 
Cehoslovacia, Stary Smokovec, 
in prezența reprezentanților or
ganelor raionale și locale de 
partid și de stat, au fost inau
gurate „Zilele culturii româ
nești". In cuvîntul rostit cu a- 
cest prilej, consulul general ro
mân la Bratislava, Carol Cozma, 
a evocat însemnătatea istorică a 
actului Unirii și a cuceririi in
dependenței de stat de către 
România, cu un secol in urmă. 
In cadrul manifestării a avut 
loc vernisajul expoziției de fo
tografii „Monumente istorice și 
de artă din România".

al guvernului britanic vizitează ca
pitala irlandeză, menționează agenția 
France Presse. Mason urmează să se 
întîlnească cu primul ministru irlan
dez. Liam Cosgrave, și cu ministrul 
afacerilor externe. Garret Fitzgerald

La Luanda 8 avut loc un 
mare miting popular, la care pre
ședintele Agostinho Neto s-a referit 
la principalele probleme aflate în 
atenția guvernului și a subliniat ne
cesitatea vigilenței față de elemen
tele ostile actualului regim.

Vicepreședintele Statelor 
Unite, Walter Mondale, a declarat 
după sosirea la Bruxelles că princi
palele probleme care vor fi examina
te cu prilejul consultărilor ce le va 
avea în cursul turneului său în Eu
ropa occidentală și Japonia sînt de 
natură economică. Vicepreședintele 
american a avut luni convorbiri cu 
primul ministru al Belgiei, Leo Tin- 
demans.

Comitetul pentru reunifi- 
carea pașnică a Coreei 8 
dat publicității o declarație de soli
daritate cu lupta forțelor patriotice 
și progresiste din Coreea de sud. în 
declarație se arată că recent a fost 
anunțată crearea 
tului național de 
crație în Coreea 
zație de luptă a 
păturile sociale pentru 
regimului marionetă al lui Pak Cijan 
Hi.

BONN. — La 22 ianuarie a 
avut loc la Ambasada României 
din Koln un program cultural 
închinat Unirii Principatelor. In 
fața unei numeroase asistențe, 
ambasadorul român, Ion Mo- 
rega, a evocat importanta aces
tui eveniment.

La încheierea Convorbi
rilor dintre James Callaghan, pri
mul ministru al Marii Britanii, si 
Helmut Schmidt, cancelarul R.F. 
Germania, ambele părți s-au pro
nunțat. cu prilejul unei conferințe 
de presă, în favoarea organizării în 
acest an a unei conferințe economice 
la nivel înalt a principalelor țări in
dustrializate occidentale. Premierul 
britanic și cancelarul vest-german au 
apreciat că țările occidentale trebuie 
să-și coordoneze eforturile de relan
sare a economiilor lor.

la Seul a „Comite- 
luptă pentru demo
de sud" — organi- 
poporului din toate 

răsturnarea

La Bujumbura 
rată o expoziție 
mânească, prima 
organizată de țara noastră in Re
publica Burundi.

a fost inaugu- 
comercială ro
de acest gen

PtilUOr. TetsuVa Tomaru, can
didat independent, a fost ales primar 
al suburbiei de vest a capitalei nipo
ne, Hoya, beneficiind _de sprijinul 
P.C. din Japonia și al 
cialist din Japonia.

Partidului So-

Din Beirut se anuntă că for* 
țele arabe de descurajare dislocate 
in Liban au intervenit duminică în 
cartierele Achrafieh. Forn El-Chebak 
și Antelias din estul Beirutului., unde 
se află populație creștină. în vederea 
depistării armamentului greu. în le-

La Dublin a sosit ,uni pentru 
o vizită de citeva zile secretarul de 
stat britanic pentru Ulster, Roy 
Mason. Este pentru prima dată de la 
asasinarea ambasadorului Marii Bri
tanii în Republica Irlanda. Christo
pher Ewart-Biggs. în iulie anul trecut, 
precizează agenția, cînd un membru

împrumut. Tn urma negoc.e 
rilor care au avut loc 1_ ” 
între reprezentanții Băncii 
ționale pentru Reconstrucție si Dez
voltare (B.I.R.D.) și o delegație iugo
slavă. Banca mondială a aprobat un 
împrumut în valoare de 56 milioane 
de dolari, care va fi folosit pentru 
realizarea unor proiecte în domeniul 
construcțiilor de drumuri în R.S.F. 
Iugoslavia — informează agenția 
Taniug

la Washington 
i Interna-
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