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0 rodnică, entuziastă și cuprinzătoare 
întrecere pentru înfăptuirea importantelor 

sarcini economice ale acestui an
• ' •

I

Să dăm un impuls și mai puternic întregii activități 
de realizare a planului pe 1977, să punem în centrul întrecerii 
realizarea și depășirea prevederilor planului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cîteva zîle la rlnd, presa a publi

cat însuflețitoare chemări la întrece
re socialistă pentru depășirea tuturor 
indicatorilor planului pe 1977 — ân 
hotăritor al cincinalului revoluției 
tehnico-științlfice. După cum se știe, 
întrecerea socialistă din acest an este 
orientată cu prioritate spre înfăptui
rea marilor sarcini stabilite de con
ducerea partidului pentru ridicarea 
calitativă și creșterea puternică a efi
cienței întregii activități economice — 
probleme esențiale ale dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării in actualul 
cincinal. Ea se desfășoară sub sem
nul evenimentelor deosebite care vor 
avea loc în viața politică și socială 
a patriei — aniversarea centenarului 
independentei de stat a României, 
Conferința Națională a partidului. 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", Congresul consiliilor de condu
cere ale unităților agricole, primul 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderile industriale, de 
construcții, transporturi, cercetare, 
proiectare și din centrale Industriale. 
Și cum putem cinsti cel mai bine 
aceste evenimente decit prin munca 
noastră de zi cu zi, plină de abnega
ție și eficientă, dedicată progresului 
neîntrerupt al patriei pe drumul fău
ririi societății socialiste multilateral

dezvoltate ? Este necesar — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 
luăm toate măsurile pentru ca aceste 
evenimente să fie intîmpinate cu re
zultate tot mai mari in toate dome
niile de activitate. Să facem din acest 
îndemn al secretarului general al

dețene de partid, de consiliile popu
lare, de colectivele de oameni ai 
muncii cu viu interes, stîrnind o 
puternică emulație de masă în acti
vitatea productivă. De pe acum, un 
șir de unități au și răspuns acestor 
chemări, iar altele se pregătesc să

Chemărilor Ia întrecere să le răspundem 
prin angajamente și muncă la nivelul 

maxim al posibilităților de ordin 
cantitativ și calitativ

partidului o deviză a muncii noas
tre în acest an, un țel profesional și 
politic al fiecărui comunist, al fiecă
rui lucrător, al tuturor colectivelor 
din industrie, agricultură, construcții, ________ __ __ ____ ______ ____
din cercetare și proiectare, din toate luării aprofundate și exigente a re

zervelor interne existente la fiecare 
loc de muncă, în fiecare întreprin
dere, în fiecare unitate economică.

Situarea in centrul întrecerii so-

răspundă. Esențial este ca răspunsu
rile la chemări să cuprindă angaja
mente cit mai mobilizatoare, contu
rate în urma unei largi consultări a 
oamenilor muncii, in vederea eva-

sectoarele de activitate I 
Așa cum ni se relatează din țară, 

însuflețitoarele chemări la întrecere 
au fost primite de organizațiile ju-

cialiste a sarcinilor care privesc ac
centuarea laturilor calitative ale ac
tivității productive are o însemnă
tate- vitală, întrucit, așa cum a su
bliniat secretarul general al partidu
lui la Plenara C.C. al P.C.R. din 
2—3 noiembrie 1976, este evident pen
tru fiecare om al 
realizarea obiectivelor
Congresul al XI-lea al partidu
lui privind dezvoltarea economi- 
co-socială a țării și ridicarea ni
velului de trai al întregului popor 
sini nemijlocit legale de creșterea 
substanțială a eficienței economice 
în toate domeniile. Aceasta repre
zintă o sarcină fundamentală a aces
tui an, pentru a cărei înfăptuire este 
necesar să acționeze pe multiple 
planuri, cu toată energia, fiecare om 
al muncii — de la lucrătorul din fa
brică, de pe ogoare sau de pe șan
tiere pînă la cercetător și proiectant, 
de la conducătorul de întreprindere, 
institut și centrală pină la mi
nistru — pentru a se asigura folosi
rea rațională și reducerea stăruitoare 
a consumurilor de materii prime, ma
teriali, combustibil și energie, spori
rea gradului de valorificare a aces
tora, obținerea de produse cu înalt

muncii că 
trasate de

(Continuare în pag. a IlI-a)

Unul din cele mal noi șl moderne cartiere din Tg. Mureș — „Dimbul Pietros", creație a ultimilor ani Foto : E. Dichlseanu

Importante economii de materiale
și energie

Soluții eficiente elaborate 
de proiectanții vasluieni

>

Pentru înfăptuirea indi
cațiilor secretarului gene
ral al partidului, date la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. 
27—28 
privind reducerea consu
murilor de materii prime, 
materiale, combustibil și 
energie electrică. în în
treprinderile și unitățile 
din județul Buzău, biroul 
comitetului județean de 
partid a mobilizat colecti
vele de oameni ai mun
cii, care, cu sprijinul ca
drelor tehnice de specia
litate din 
nomice și 
triale, au 
seamă de 
fi aplicate 
minuării și încadrării în 
consumurile stabilite. Ac-

al P.C.R. din 
decembrie 1976,

ministere eco- 
centrale indus- 
fundamentat o 
măsuri ce vor 
în vederea di-

în- 
ne- 
in-

țiunea a cuprins 25 de 
treprinderi de interes 
publican și 18 unități 
dustriale și social-cultura
le aparținînd economiei 
locale, reușindu-se să se 
stabilească resursele ne
cesare pentru obținerea 
unor reduceri Însemnate, 
față de cotele aprobate. 
In acest fel, pe ansam
blul județului, vor fi e- 
conomisite în cursul anu
lui 5 268 tone metal. 1 180 
tone policlorură de vinii. 
535 tone sodă calcinată, 
146 tone acid sulfuric, 
235 000 mp furnire este
tice. 100 mc cherestea 
rășinoase. 21 704 tone 
combustibil convențional, 
21 597 MWh energie elec
trică și altele. (Mihal 
Bâzu).

La atelierul județean de 
proiectare Vaslui, zilele 
acestea a fost încheiată 
acțiunea de reexaminare 
a proiectelor, revizuirea 
documentațiilor tehnico- 
economice și- redimensio- 
narea construcțiilor la un 
număr de peste 30 obiec
tive social-culturale și de 
interes economic, incluse 
in planul teritorial pentru 
anii 1977 și 1978. „Fără a 
se influența durata exe
cuției. funcționalitatea și 
calitatea lucrărilor — pre
ciza inginerul Teofil Tri
tan, directorul atelierului 
— au fost găsite soluții noi, 
eficiente, care redye con
sumurile de materiale cu

425
La 
de 
și

tone ciment, 78 tone 
oțel-beton și altele", 
un număr apreciabil 
locuințe de serviciu
cămine pentru nefami- 
liști a fost recalculată In
frastructura, s-au intro
dus pereți despărțitori din 
blocuri de beton celular 
autoclavizat. în locul pa
nourilor de fațadă. Au 
fost îmbunătățite docu
mentațiile privind trasee
le de canalizare, rețelele 
de apă. Acolo unde sînt 
condiții, soluțiile vizea
ză ’ utilizarea în mai 
mare măsură a resurselor 
locale, respectiv piatra 
brută, nisip, pietriș. (Cră
ciun Lăluci). *

JURĂMÎNTUL
tn sala căminului cultural din satul Bogza, județul 

Vrancea, s-a „consumat" și ultima secvență a fil
mului. Proiecția n-a durat mai mult de 7 minute. 
Oamenii din sală continuau să rămână cu privirile 
lipite de pinza ecranului. S-au aprins luminile, 
vrem o dată filmul" — 
auzim pe moș Burlacu" 
de proiecție a început din 
nou să „toarcă".

...,,A venit așa, o veste, 
din Moldova : oameni buni, 
a sosit ceasul revoltei I 
Vestea a umplut satul, a 
Ne-am dus la conac, la boier, 
mata în sat. Care ai fost mă, la revoluție 7 Paștele și 
grijania... Si dă-i cu fringhia... Au căzut doi de-ai noș
tri, impușcați... De-aia s-au ridicat oamenii, nu aveau 
pămint. Erau goi și flămînzi. De-aia au făcut oamenii 
revoltă..."

Imaginile „aduse" de peste decenii, 
lui 1907, „ardeau" pinza ecranului. în 
aceleași chipuri de oameni. Era filmul 
din Bogza, făcut de ei. De la Focșani

L
eu aparatele, de la cineclubul sindicatului județean.

Moș Alexandru Burlacu, cu vocea îngreunată de

a zis 
•— a

>. „Mat 
cineva. „Mai vrem să-l 
zis apoi sala. Aparatul

zestrea celor aproape 90 de ani 
istoria înflăcărată a primăverii l„ ■flnnrtii tsî fotoîo rfo-nrurn rln

I
umblat din casă în casă. 

A doua zi a venit ar-

din primăvara 
sală și in film 
lor, al țăranilor 
au venit cițiva

zestrea celor aproape 90 de ani de viață, povestea 
istoria înflăcărată a primăverii lui 1907. In jurul lui, 
flăcăii și fetele de-acum 70 de ani : Ion Oprea, Veta 
Croitoru, Marita Marcu, Lazăr Bratu, Victoria Ola.ru...

— „Maică, nu puteți da ceva mai tare, să se audă..." 
în sală, in primele rinduri, lentilele ochelarilor se 
abureau cam des... Se „limpezeau" de coiful basmale- 
........... -  lor sau de blana că- 
m*............................M m * Ciulilor...
E CERNEALA ■I"ifi.lmrau.""enZ‘IM___ meni: „în semn de înaltă

prețuire a jertfei țăranilor 
răsculați din comuna Bogza. care in martie 1907 și-au 
dat viata in lupta împotriva regimului burghezo-mo- 
șieresc cerind dreptate socia,lă și o viață mai bună : 
jurăm !“

A fost, poate, cel mai fierbinte jurămînt pionieresc 
rostit in satul Bogza : „Voi invăta și voi munci pentru 
a deveni fiu de nădejde al patriei mele, Republica 
Socialistă România. Voi fi credincios poporului și 
Partidului Comunist Român"...

P. S. Din sală a lipsit moș Alexandru Burlacu. N-a 
putut veni la premieră. Poate i se pregătește un spec
tacol de gală cu filmul „Jurămintul" in tinda casei lui.

Dan DRAGUEESCU

I

La întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău (în fotografie : o secvență 
de muncă), se depun eforturi stăruitoare pentru asimilarea în fabricație a 

mașinilor și instalațiilor necesare unor importante ramuri industriale

GALAȚI
Suplimentar: peste 

4000 tone cocs 
metalurgic

Cu cîteva zile Înainte de înche
ierea celei dinții luni a anului, 
colectivul uzinei cocso-chimice 
de pe platforma Combinatului 
siderurgic Galați raportează ob
ținerea unei producții suplimen
tare de peste 4 000 tone cocs’ me
talurgic. Acest important succes 
a fost posibil prin buna organi
zare a muncii la toate bateriile, 
în fruntea întrecerii socialiste a- 
flindu-se colectivul schimbului 
A de la secția de coasificare nr. 
2. condus de ing. Octavian Grecu, 
și tovarășii lor din același 
schimb de la secția cocsificare 1, 
conduși de ing. Valentin Pasăre. 
Să menționăm și cîteva nume de, 

• muncitori fruntași : Gh. Delea- 
nu, Tudor Mocanu, Nicolae Bo- 
urceanu, loan Iftene. Succesele 
cocsarilor nu sînt singulare pe 
platforma Combinatului siderur
gic de la Galați. Importante pro
ducții suplimentare raportează și 
alte uzine și secții de aici. De 
pildă, furnaliștii au înregistrat 
circa 2 200 tone fontă peste 
plan, colectivul laminorului de 
tablă groasă — peste 2 000 tone 
tablă suplimentar ș.a. (Dan Plă- 
eșu).

NEATIRNAREA
năzuință cu străvechi rădăcini 
în spiritualitatea românească
întreaga istorie a poporului nostru 

s-a constituit ca o necurmată luptă 
pentru apărarea libertății și identi
tății sale etnice, politice și spiritua
le, în confruntare neîntreruptă cu un 
șir de factori ce concurau la pericli
tarea ei. Documentele arheologice și 
izvoarele scrise sînt de acord în a 
face din istoria geto-dacilor o pu
ternică demonstrație a voinței unui 
popor antic de a fi el însuși, într-o 
lume copleșită fie de geniul sublim 
al Eladei, fie de forța irezistibilă a 
Romei.

Autentic prototip al voievozilor din 
viitorime, Burebista, întîiul nume de 
răsunet universal ivit pe aceste me
leaguri, ne apare luptînd spre toate 
azimuturile, scuturînd, cu o ener
gică mișcare ce concentra hotărîreă 
neamului geto-dac, dominația celtică. —___ _____ __ __________
și instaurînd voința autohtonilor, pe Cantacuzino Stolnicul? Din istoria vie, 
riialul Pontului Euxin. Din ciocnireâ ‘ .............. ...
cu Roma, pe care n-a mai apucat-o 
el, ci regele martir Decebal. a ieșit o 
epopee cu mult mai impresionantă, 
prin amploarea și semnificația de 
care s-a încărcat. Războaiele dacice 
au intrat în legenda perenă a Euro
pei, dacii devenind un prototip al 
luptătorilor dirji, pînă la 
fiare, în fața unei uriașe 
nite să-i supună.

Primul care aduce în 
conștiința românească nu 
melia dacică a neamului, dar și sem
nificația istpriei dacice este marele 
învățat Constantin Cantacuzino. acest 
Hasdeu ăl literaturii noastre vechi. 
Poemul eroic ce-1 închină în vestita 
sa Istorie a Țării Românești celor 
mai vechi strămoși cunoscuți al româ
nilor își are tîlcul contemporan evi
dent : fratele stolnicului, 
Cantacuzino. domn al Țării 
nești. ridicase steagul luptei ______
eliberarea poporului său și a tuturor 
neamurilor balcanice, ca odinioară 
Mihai Viteazul, lăsînd această luptă 
drept moștenire lui Brîncaveanu, con
fruntat dintr-odată nu numai cu ve
chiul opresor otoman, dar și pu mai a- 
prigii competitori la moștenirea domi-

ultirria su- 
puteri ve-

cultura și 
numai te-

Șerban 
Româ- 
pentru

nației sud-estului european, care 
veneau în numele crucii, în felul ge
neralilor austrieci Veterani și Heis- 
sler ! Era nevoie ca un popor dornic 
să-și afirme ființa națională și să-și 
recucerească deplina independentă 
politică, dovedindu-și totodată voca
ția culturală de excepție, să aibă 
mereu treaz în conștiință faptul că 
se trage din neamul celor ce înfrun
taseră cîndva un imperiu mai mare 
și mai puternic decit cel al sultani
lor și că în sîngele lui curge sîngele 
celor ce au înfruntat Roma, fiind în- 
frinți in război, dar biruind in isto
rie, fiindcă au renăscut în ipostaza 
cea nouă de popor român.

De unde vine acest șuflu eroic, 
măreț, încrezător în puterile si desti
nul neamului său, în viitorul Iui, 
care străbate creația lui Constantin

..
concretă, imediată, a poporului său, 
din lupta lui Șerban Cantacuzino și 
a lui Constantin Brinooveanu. înce
pătorii renașterii noastre naționale 
moderne — renaștere ce avea să 
fie însă mult 
gimul fanariot 
rei temelii nu 
și ideologice, 
atunci, cu un secol înainte de ceea ce 
se va numi „veacul naționalităților". 
Căci ideea de*independență naționa
lă și politică nu este o idee împru
mutată de români din literatura vea
cului romantic, ci este o idee care 
stă la însăși’ temelia existentei lor 
politice, din prima zi, de la prima 
bătălie celebră pe care au dat-o la 
Posada, două 
Machiavelli 
de eliberare 
pretențiile și 
formularea ei, sub forma chintesenței 
unei practici biseciilare, o găsim la 
acel genial contemporan al lui Ma
chiavelli, care a fost Neagoe Ba- 
sarab.

Există un text fundamental ce ne 
explică toată concepția politică ro
mânească despre independentă și 
apărarea ei : capitolul Despre solii

com- 
cuib 

voie-

amînată prin re- 
— dar ale că- 
numai politice, dar 
se puneau tocmai

secole mai înainte ca 
să viseze la căile 
a națiunilor de sub 
jugul imperiilor. Iar

SPRE O MAI RIGUROASA
ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

A EXPERTIZEI JUDICIARE
Pentru adevăr, 

nici un efort nu va 
ti socotit, niciodată, .

nimic, 
r putea 

. atit de 
mare incit sa nu merite a 
fi tăcut. Și nimic nu poate 
da mai mari garanții ade
vărului 
pină și a ultimei încercări 
de a face lumină, de a 
spulbera și ultima urmă de 
indoială. Este tocmai me
nirea pe care e chemată sâ 
o împlinească în fața legii, 
in numele adevărului și 
pentru adevar, expertiza 
judiciară, ca un mijloc de 
probă ce trebuie să aducă 
în fata organelor de justi
ție constatarea riguroasă, 
imparțială, a specialistului 
in alt domeniu decit cel 
juridic. Și. nu de puține 
ori, in activitatea lor, orga
nele din mecanismul legii 
apelează, in scopul aflării 
adevărului, la constatările 
pe care oamenii de specia
litate sînt anume chemați 
să le facă pe marginea unui 
fapt, a unei împrejurări 
asupra căreia urmează sâ 
se pronunțe legea. Așadar, 
fie contabilă, tehnică, me
dico-legală, criminalistică 
etc., expertiza este .înainte 
de toate o modalitate de 
probă, de investigare izvo- 
rîtă, în condițiile societății 
noastre, din grija pentru 
adevăr și legalitate, care 
stă la baza întregii activi
tăți de aplicare a legii.

Este limpede că experții 
devin in această situație 
participant cu un rol esen
țial la aflarea adevărului, 
in însăși înfăptuirea justi
ției. Și sînt multe, sînt 
foarte multe cazurile cînd 
constatările experților au

decit epuizarea

adus contribuții importante 
la soluționarea dreaptă. < - 
chitabilă a cauzelor, la asi
gurarea legalității. prn 
preinh'mpinarea unor e- 
precieri eronate asupra 
faptelor și imprejurârilor 
in care s-au petrecut. Au 
apărut însă și unele mani
festări, s-au produs și si
tuații care aduc in discuție

aspecte neclare, de speciali
tate strictă, în legătură cu 
faptele petrecute. Sâ ajute, 
prin urmare, la aflarea a- 
devărului. In ce fel a cău
tat A. Țugui să-și ducă la 
indefilinîre mandatul pri
mit ? A întocmit un raport 
de expertiză care interpre
ta în mod eronat datele și 
arăta un prejudiciu cu

Pornind de la aspecte practice
ale efortului pentru stabilirea adevărului

in activitatea judiciară
necesitatea perfecționării 
statutului calității de ex
pert. a modului cum se ob
ține această calitate și a 
controlului indeplinirji în
datoririlor.

Să ne oprim, in cele ce 
urmează, asupra unui ase
menea caz.

...Ce avea de făcut Ale
xandru Țugui, in calitatea 
sa de expert contabil. în 
procesul de delapidare al 
numitului Pătrașcu Pante- 
limon, proces ce se afla in 
soluționare la Tribunalul 
județean Caraș-Severin 1 
Ceea ce are de făcut orice 
expert, în oricare cauză a- 
flată în soluționare la In
stanțele judecătorești sau 
la organele de urmărire 
penală : să producă. în fața 
acestora, cu imparțialitate 
deplină, toate clarificările 
necesare, să elucideze orice

a- 
de 
in-

în

mult redus, căutind să a- 
’ tragă de partea sa și alti 
experți numiți in cauză și 
cărora le-a promis, drept 
.recompensă a măsluirii 
devărului. mari sume 
bani din partea familiei 
culcatului.

Nu era primul caz
care Alexandru Țugui (fost 
șef al biroului local de ex
pertize Caraș-Severin), in 
•loc să-și facă datoria ab
dica de la probitate și se 
alăturase ceior care încăl
caseră legea ; cercetările 

. au dovedit în sarcina sa o 
manoperă asemănătoare și 
în alte cazuri, pentru care 
a primit drept mită sume 
care depășesc 60 000 lei. Și , 
este de menționat faptul că ' 
în unele din aceste situații 
a reușit, din păcate, să 
încurce mersul normal al 
proceselor, să facă să tre-

neze luni în șir soluționa
rea cauzelor ori să se pro
cedeze la alte verificări...

Un caz, desigur, izolat. 
Dar, oricît de izolat, oricit 
de particular, un asemenea 
caz este foarte grav. Cu 
atit mai grav cu cît vine 
tocmai de acolo de unde 
justiția este în drept să aș
tepte sâ primească clari
ficări și constatări riguroa
se și nepărtinitoare.

Dacă, denaturarea fla
grantă a expertizei consti
tuie o ipostază mai rară, 
unele neajunsuri datorate 
expertizelor ori în legătu
ră cu acestea se întîlnesc. 
din nefericire, mai des. 
Iată, în această privință, 
punctul de vedere exn-im?1 
de tovarășul NICOLAE 
PRACACIU. nro-m-O! < 
de direcție la Procuratura 
Generală :

— Mai intîi aș face preci
zarea că ne aflăm în fața 
unor aspecte între care tre
buie să facem o deosebire 
netă. In cazul amintit 
vorba despre lipsa de 
bitate a unui individ 
și-a 
mit 
Sînt 
care 
este 
tă instituția expertizei judi
ciare. -Astfel, la noi. exper
tiza suferă mai ales din 
cauza absenței unei regle
mentări unitare. Am în 
vedere toate genurile de 
expertiză : contabilă, tehni
că. medico-legală. crimina
listică etc. Deși, în esență.

es’.e 
pro- 
care 
pri-încălcat mandatul

în slujba adevărului, 
însă unele neajunsuri 
țin de modul în care 

organizată și îndruma-

Dinu POPESCU
(Continuare în pag. a Ii-a)

I

șl războaie din cartea voievodului 
Neagoe Basarab, învățăturile către 
fiul său Teodosie. Parabola șoimului 
și a vulturului, la care recurge voie
vodul, întemeiază ideea că- este pre
ferabil să se evite pe toate căile con
fruntarea cu puteri uriașe și agresi
ve, dar că în clipa în care nici di
plomația și nici sacrificiile econo
mice nti sint suficiente spre a pre
veni invazia, soluția este numai 
lupta pină la ultima suflare, înte
meiată pe ideea că dreptatea celui 
mai mic poate învinge forța supe
rioară. Toate concesiile se opresc 
la pămintul sfint al țării, 
parat de Neagoe cu un 
pe care țoimul — adică
yodul — trebuie să-l apere pînă la 
Supremul sacrificiu. Nu există, poate,’ 
în toată literatura europeană ante
rioară veacului romantic o pagină 
mai emoționantă de patriotism ca 
acest capitol din învățăturile lui 
Neagoe, și cartea voievodului de la 
Începutul secolului al XVI-lea ne lă
murește că românii n-aveau nevoie 
să învețe patriotismul modern de 
la romanticii apuseni ! Nu întîmplă- 
tor cel mai vechi manuscris păstrat 
al Învățăturilor provine din bibliote
ca stolnicului Constantin Cantacuzi
no, cu pecetea — pe fiecare pagină 
— a fiului său. Ștefan, ultimul voie
vod „pămîntean", pierit tragic im* 
preună cu tatăl său în 1716.

Și tot în biblioteca stolnicului s-a 
aflat un alt document fundamental 
despre permanenta ideii de indepen
dență în cultura noastră : cronica 
moldoveanului Grigore Ureche. Se 
știe că in această splendidă cronică 
voievozii sînt comparați cu străjerii 
ce păzesc hotarele.

Cît privește raporturile cu impe
riul otoman — problema cea mai 
grea a politicii noastre de la Mircea 
cel Bătrîn și pînă la începutul „vea
cului naționalităților" — aceste ra
porturi sînt definite de la Neagoe și 
Ureche la Cantemir prin teoria cunos
cutelor „capitulații" 
înțelesul termenului 
ci sensul 
ale unui tratat), 
venție la 
constrîns de vitejia românilor și di
plomația lor, convenție ce garanta 
existenta de stat și neamestecul în 

.rînduielile interne ale țărilor româ
ne. La adăpostul acestei convenții 
pe care, de cite ori a încercat să o 
transgreseze, imperiul s-a lovit de o 
rezistentă cu flăcări de epopee, ca 
pe vremea lui Mihai Viteazul, viața 
economică — oricit de împovărată — 
viața socială și spirituală’a românilor

Dan ZAMFIRESCU

(care nu au 
de capitulare, 

de paragrafe, capitole 
adică o con- 

care imperiul a fost

(Continuare in pag. a IlI-a)

Bunuri de folosință 
îndelungată pentru populație

în vederea satisfacerii cît mai 
depline a solicitărilor populației, in
dustria constructoare de mașini 'va 
spori anul acesta cu mai mult de 
26 la sută — comparativ cu preve
derile planului pe 1976 — livrările de 
bunuri casnice și de folosință înde
lungată. Se prevede a fi vindute 
prin rețeaua comercială, printre al
tele, peste 55 000 de autoturisme de 
oraș, 175 000 de frigidere cu compre
sor. un mare număr de mașini și 
aparate electrice gospodărești — as
piratoare, ventilatoare, precum și 
alte bunuri casnice. Datele centrali
zate la ministerul de resort eviden
țiază livrarea, de la începutul anu
lui. a unui volum suplimentar de 
astfel de produse în valoare de 39 
milioane lei, concretizat în 425 de 
autoturisme. 1 700 de frigidere, 700 
televizoare. 870 de radioreceptoare și 
multe alte articole solicitate de popu
lație. (Agerpres).

In ziarul de azi
RUBRICILE NOAS’
TRE : • Viața de par
tid • Faptul 
• Sport • De

tinderii
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Ola.ru


PAGINA 2 SCÎNTEIA - joi 27 ianuarie 1977
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Din toată
inima

I
 Maria Ștefan, tînără munci

toare la cooperativa meșteșugă
rească „Record" din orașul Aiud 
(Alba), mamă a doi copii, a

I fost internată într-o clinică din I Cluj-Napoca într-o stare gravă.
Pentru salvarea ei era nece- 

• sară o transfuzie masivă de sin
ge. „Ar fi nevoie de 10—15 do- 

Inatori. Situația e critică" — a
zis medicul. Aflind despre ce e 
vorba, nu 10—15, ci aproape 60 
de tovarăși de muncă ai Măriei 
au venit la spital. Cu toții au I oferit, din toată inima, sîngele
salvator.

Lupul 
paznic la oi

I

Paznicul Vasile Simoneac, de I 
la întreprinderea „Tricotez" — I 
Satu Mare, a fost vizitat intr-o I 
seară de loan Mureșan. din sa- | 
tul Mădăras, care-i propuse ~ un 
tirg pe șleau : „Uite, lasă-mă să | 
intru in fabrică, că fac eu ce | 
fac și ies afară cu marfă. Cu I 
bluze, pulovere... Le impirțim I 
așa : una fie. patru mie. Dar... • 
n-ai văzut, n-ai auzit nimic". . 
Bucuros de așa chilipir, pazni- I 
cui l-a invitat pe I. M. să pof
tească in... ospeție la fabrică cind I 
vrea, mai ales seara. Pe deasu- • 
pra, paznicul i-a dat hoțului și . 
cheia de la magazia cu produse I 
finite ! $i cei doi au început I 
treaba. Bluze, pulovere... Cum ! 
se vede, lucrurile s-au petrecut ' 
ca in povestea in care lupul era 
paznic la oi. Dar a fost- să fie 
cu ghinion : au fost prinși.

Neglijențe 
tragice

Nu o dată am publicat la 
această rubrică consecințele gra
ve ale indisciplinei, ale negli
jenței față de normele de pro
tecția muncii. Iată alte 2 cazuri, 
petrecute într-o singură zi. Elec
tricianul Goga Vasile, de la șan
tierul „Oțelul roșu“ din Reșița, 
remedia o defecțiune. în acel 
moment a făcut explozie un izo
lator de la o bară aflată sub 
tensiune și s-a produs un arc 
electric ; G. V. a murit la spi
tal. Năstase Tudorel. de la în
treprinderea de construcții mon
taj — Brăila. în timp ce turna 
beton, și-a pierdut echilibrul și 
a căzut de la etajul III. Victi
ma nu era încinsă cu centura 
de siguranță.

50 de 
mioare...

Se intilniseră, intr-o zi, cio
bănașii de la C.A.P. Breznița de 
Ocol (Mehedinți). „Măi băieți, 
a zis unul dintre ei, tot ne plic
tisim» noi. Nu ar fi bine să 
scoatem mioarele la plimbare ?“ 
„Că bine zici" — au aprobat cei
lalți in cor. $i au scos din țarc 
turma de mioare, au dus-o per 
un deal din apropiere și dă-i, 
ciobanii, și fluieră. Terenul fiind 
însă accidentat, 50 de mioare au 
alunecat intr-o prăpastie unde 
și-au frint gitul. După intim- 
plare, respectivii ciobani au în
ceput iar să fluiere. Știți 
dv. a ce.

încălțările 
cizmarilor

I
în gestiunea lui Ștefan Len- I 
ghin, responsabilul unui atelier 
de cizmărie din Tg. Ocna, se I 
produsese un gol. Mai exact, • 
gestiunea era -goală de bani.

1
„Cum să acopăr golul?" — se j 
întreba Ștefan. Cum-necum. în
trebarea a ajuns și la urechea I

I lui O. Botez, președintele coo- I 
• perativei „Munca" de care apar

ținea atelierul cu pricina. „Fii I 
I fără teamă, n-o să rămii tu ■ 

desculț din cauza gestiunii", i-a 
zis O. B. lui S. L. Și. Impreu- | 

I nă, au hotărit să recurgă la nis
caiva mistificări salvatoare. Și • 

I uite așa, în raportul de produc- 
Iție pentru luna respectivă, in | 

loc de 4 000 de perechi de pan- | 
tofi au apărut ca realizate 6 000 
de perechi. Ajunși pe banca .

I
 acuzaților, cei doi au fost „în- 

călțați", adică condamnați la 
cile un an și jumătate închisoa- | 
re corecțională.

I Cu mîța-n. j
sacosă *
Magazinul cu autoservire „Fa- I 

vorit" din Arad. „Bună autoser- I 
* virea — spun oamenii. Cit ai 
, clipi din ochi ți-ai și tăcut cum- I 
I pârâturile. Pe alese". „Bună au

toservirea, și-au ziș și loan Văr- I 
șendan din Arad, Calea Aurel | 
Vlaicu, blocul 2 A, Andra Gyor- 
gy din comuna Buteni, Eva

I
 Hanța și Elena Leric dțn cornu- I 

na Vladimirescu, Viorica De- 
beștian din comuna Odvoș și • 
Tatiana Spanier din Arad, stra- .

I
da Alecu Russo nr. 5. E bună | 
pentru că iei marfă cită vrei 
și... pe-aci tie drumul. în loc să | 
treci prin fața casei de plată, 
treci prin spatele ei". Dar soco- I 

Iteala de-acasă nu s-a potrivit
cu cea din autoservire. Au fost 
surprinși cu toții cu mița-n sa- I 
coșă.

Rubricâ realizata de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
cei care in locul excursiilor indivi
duale ciștigate doresc excursii orga
nizate, precum și ciștigătorii de locuri 
in stațiuni au obligația să se prezinte 
în cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sorti la sucursalele și filia
lele C.E.C. pentru a li se elibera do
cumentele necesare îndeplinirii for
malităților în legătură cu efectuarea

ADUNĂRI PENTRU DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 1N ORGANIZAȚIILE DE PARTID

In spiritul exigentei partinice - 
creșterea rolului comuniștilor 

in iodeplinirea sarcinilor de prodoctie
Fabrica de aparataj electric de 

Înaltă tensiune, care a împlinit un 
deceniu de activitate, este unul din 
cele mai mari și moderne sectoare 
de producție ale binecunoscutei în
treprinderi craiovene — „Electropu- 
tere". Este o fabrică a cărei capaci
tate se va dubla în 1980, mai puțin 
prin extindere și mai mult pe seama 
folosirii mai judicioase a suprafețelor 
existente. Muncitorii și specialiștii 
ei se mindresc totodată cu faptul că 
fabrica lor este și cel dinții loc de 
muncă al țării vizitat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in prima zi de 
lucru a acestui an, în cadrul preocu
părilor constante ale conducerii par
tidului nostru pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan, in
troducerea progresului tehnic, mo
dernizarea producției și creșterea 
competitivității economiei românești.

Adunarea pentru dare de sea
mă și alegeri care a avut loc in 
organizația de bază nr. 8 — linie, 
pornire, montaj — (una din ceie 
mai puternice și active) s-a desfă
șurat sub semnul puternicului im
bold în muncă generat de vizita se
cretarului general ai partidului, în 
spiritul voinței ferme de a asigura 
traducerea neabătută în viață a reco
mandărilor concrete formulate cu a- 
cest prilej. Caracteristica esențială a 
dezbaterilor — și acesta este meritul 
unui mare număr de comuniști care 
au luat cuvintul — a fost spiritul 
combativ, revoluționar, critic, dar și 
autocritic. Analizind aprofundat, 
deschis, modul în care și-au înde
plinit atribuțiile, reliefînd carențele 
care au mai existat, așezind mereu 
în frunte răspunderea ce revine 
comuniștilor pentru îndeplinirea pro
gramului economic, comuniștii au 
căutat să găsească soluțiile cele mai 
corespunzătoare pentru îndeplinirea 
în condiții bune a sarcinilor pe anul 
1977 și in perspectiva întregului cin
cinal. „Dacă ne putem mîndri cu 
faptul că cincinalul trecut l-am fi- 
nalizatt cu un an mai devreme, anul 
1975 încheindu-1 cu însemnate spo
ruri de producție, se menționa in 
darea de seamă, nu același lucru 
putem spune despre 1976, primul an 
din acest Cincinal, cind am realizat 
producția globală în procent de nu
mai 90,8 la sută, producția-marfâ — 
84,9 la sută, productivitatea muncii — 
97.2 la sută. Tocmai acest aspect, 
care nu ne face cinste, trebuie să-l

analizăm cu toată răspunderea în 
această adunare".

„Este adevărat că restantele din 
1976 sint — în cea mai mare parte — 
urmarea unor deficiente de aprovi
zionare. Dar, într-adevăr. într-o mă
sură importantă, responsabilitatea 
revine și colectivului de muncă, în 
primul rind organizației de partid, 
afirma maistrul Marin Iliescu. Dacă 
eram mai exigenți cu noi inșine, re
zultatele puteau fi totuși altele. S-a 
specificat in darea de seamă că uti
lizarea fondului de timp disponibil 
reprezintă numai 95 la sută. Ei bine, 
volumul absentelor se menține incă 
mare. Putem răspunde fiecare dintre

La organizația
de bază nr. 8 

de la „Electroputere" - 
Craiova

noi în mod pozitiv la întrebarea ce 
am făcut concret pentru a în
lătura acest neajuns ? De cîte ori a 
analizat biroul comitetului de partid, 
pină la nivelul formațiilor de lucru, 
modul de organizare a producției și 
de respectare a disciplinei ?“.

Nevoia imperioasă de a se acționa 
cu mai multă fermitate și răspundere 
comunistă pentru eradicarea unor 
acte de indisciplină a fost afirmată 
și de alți vorbitori, printre care 
muncitorii fruntași Cornel Fota și 
Ștefan Poenaru. De asemenea, spo- 

• rirea simțitoare a calității produse
lor (dintre care aproape 25 la sută 
se exportă), promovarea gindirii teh
nice originale, introducerea progre
sului tehnic și obligația ce revine 
comuniștilor de a se situa în fruntea 
acțiunilor de reducere și bună gos
podărire a materiilor prime și ma
terialelor — au constituit puncte de 
referință în intervenția inginerului 
Emil Enculescu și maistrului Nicolae 
Bonei. Acesta din urmă arăta, prin
tre altele, că se impune o susți
nută muncă politică de la om la 
om. Părerea mea este, a con
tinuat vorbitorul, că nu toti șefii de 
echipă, care reprezintă veriga de 
bază a producției, pun in prim-pla- 
nul muncii lor calitatea produselor, 

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare la tragerea Ia cortl 

pentru trimestrul IV 1976

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Ciștigul obținut

Valoarea ciștigurilor 
(in lei)

parțială totală

1. 444-1-44

EXCURSII ORGANIZATE

Turul capitalelor țărilor 
socialiste 8 400

t

2. 431-111-534 8 400
3. 416-1-440 8 400
4.
5.

411-203-35
403-627-5 »» 8 400

8 400 4
6. 459-1-1221 8 400
7. 460-1-1929 ,, 8 400 58 800
8. 420-138-2 U.R.S.S. 8 000
9.

10.
460-208-174
459-1-4213

»» 8 000
8 000

11.
12.

435-1-543
417-1-656

8 000
8 000

13. 459-207-298 8 000
14. 436-208-129 8 000 56 000
15. 464-206-285 Turul R. S. Cehoslovacia 6 000
16. 450-213-13 6 000
17. 427-1-198 6 000
18. 438-103-977 6 000
19. 440-1-252 6 000
20. 443-1-748 6 000
21. 426-1-100 »» 6 000 42 000

22.
23.
24.

422-1-38 
442-1-5 
460-201-275

Locuri In stațiunea Her- 
culane de 18 zile cu ple
carea in luna martie a.c„ 
in orice zi, costul 1540 

de lei
6 000
6 000
6 000

25. 434-103-842 6 000
26.
27.

436-1-493 
436-212-162 6 000

6 000 36 000

28. 431-106-397

Locuri fn stațiunea Sova- 
ta de 18 zile cu plecarea 
in luna martie a.c.. in ori
ce zi, castul : 1 467 de lei . 6 000

29. 430-1-98 6 000
30. 459-1-2021 6 000
31. 461-205-822 ,, 6 000
32. 460-1-1504 6 000

36 00033. 434-103-1087 6 000

34. 459-1-3610

Locuri în stațiunea Co- 
vasna de 20 de zile cu 
plecarea in luna martie 
a.c.„ în orice zi. costul : 

1 575 de lei
6 000

35. 440-1-118 • «, 6 000
' 36. 459-1-1463 6 000

37. 459-1-1691 «« 6000
38. 460-201-475 «» 6 000
39. 448-1-216 6 000 36 000

40. 401-1-25

EXCURSII INDIVIDUALE

Excursie individuală

4
6 000

41. 403-213-2 6 000
42. 421-263-2 6 000
43. 411-102-152 6 000
44. 413-194-160 6 000
45. 411-270-6 6 000
46. 436-1-930 6 000
47. 422-1-6 6 000
48. 404-260-13 ,, 6 000
49. 461-205-987 6 000
50. 466-1-1024 6 000
51. 434-103-1571 6 000
52. 459-1-1480 6 000
53. 464-202-94 6 000
54. 480-208-181 «» 6 000 90 000

TOTAL : 54 DE CIȘTIGURI IN VALOARE DE LEI : 354 800

excursiei, respectiv a plecării în sta
țiune.

în situația neprezentării în termen 
sau refuzării excursiei, respectiv 
locului in stațiune, ciștigurile se plă
tesc in numerar.

în cazul in care valoarea ciștigu- 
rilor este mai mare decît costul ex
cursiei, respectiv al locului in sta
țiune, diferența se plătește în nu
merar.

promovarea progresului tehnic la 
locurile lor de muncă. Pentru îmbu
nătățirea situației, el a propus ca 
noul comitet de partid, împreună cu 
conducerea fabricii, să acționeze cu 
mai multă perseverentă pentru o cu
noaștere exactă a calităților profe
sionale și politice ale șefilor de echi
pă, pentru continua lor pregătire. Re- 
ferindu-se la obligația comuniștilor de 
a se situa in primele rînduri în ca
drul inițiativelor de reducere a con
sumurilor de materii prime și a im
porturilor, maistrul Boidici a pre
zentat adunării de partid un șir de 
propuneri rezultate din consultarea 
comuniștilor de la atelierul montaj 
echipamente electrice și a căror apli
care va conduce la realizarea unor 
economii de peste 100 000 lei.

Una dintre indicațiile de mare im
portanță trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei din 3 
ianuarie, se referă la diversificarea 
și modernizarea producției, la intro
ducerea in fabricație a unor produse 
cu inalți parametri tehnico-funcțio- 
nali. Răspunzind acestei chemări, 
comuniștii au stabilit ca, încă din 
acest an. să se treacă la realizarea 
unor echipamente electrotehnice de 
mare complexitate care reprezintă 
noutăți ale industriei românești. 
Practic, peste 30 la sută din produc
ția anului 1977 o reprezintă produ
sele noi și modernizate. Cum e și 
firesc, acest lucru impune o califi
care mai înaltă, un orizont de cul
tură tehnică mai larg și o reorgani
zare pe noi baze a unor fluxuri teh
nologice. Iată de ce o serie de vor
bitori, printre care ing. Liviu Tănă- 
s»scu, directorul tehnic al întreprin
derii. maiștrii Viorel Ursu și Ion 
Ciorei, muncitorul Nicolae Maricuța 
și alții, au insistat asupra perfecțio
nării stilului și metodelor muncii da 
partid.

Pornind de la considerentul că 
ponderea tineretului, a cărui medie 
de vîrstă este în jur de 24 de ani 
in sectoarele-cheie ale producției, 
depășește 50 la sută, Ion Gheorghe, 
Ionel Ciobotea și alți participanți la 
dezbateri s-au oprit asupra necesi
tății ca organizația de tineret să fie 
susținută, sprijinită și îndrumată mai 
îndeaproape de către organizația de 
partid, mai ales în ceea ce privește 
educarea tineretului prin muncă și 
pentru muncă. S-a propus ca biroul 
comitetului de partid să urmărească 
mai atent rezultatele inițiativei 
„Prietenul noului angajat", să nu 
se mulțumească doar cu repartizarea 
numerică a tinerilor pe lîngă comu
niști cu experiență, dar să și verifice 
modul în care își îndeplinesc comu
niștii îndatorirea de educatori ai ce
lor tineri.

Desigur, nici alte aspecte, cum ar 
fi mai buna folosire a utilajelor, re
ducerea la zero a returnărilor de la 
standul de probe, mai buna gospo
dărire a materialelor, respectarea 
tehnologiilor de fabricație și altele, 
nu au fost evitate de participantii la 
dezbateri. Important este că exigen
tele arătate în adunare au constituit 
suportul unor efigacă măsuri stipu
late în hotărîrea adoptată, iar noul 
birou ales a înțeles necesitatea ds 
"a se constitui în promotoru) unor 
radicale acțiuni politico-organiza- 
torice, menite să conducă la înde- 

t plinirea exemplară a sarcinilor da 
plan aferente acestui an.

Nicolae BABA1AU 
corespondentul „Scînteii"

■ •.

LISTA' OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
în materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare Ia tragerea la șorți 

pentru trimestrul IV/1976

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
ciștigurilor
par
țială

to
tală

1 910-132-125 15 000 15 000

2 911-412-28 10 000 10 000

3 962-203-35 5 000
4 911-412-29 5 000
5 958-218-200 5 00(1
6 918-201-30 5 000
7 952-220-178 5 000
8 905-204-52 5 000
9 915-207-248 5 000

10 931-260-37 5 000
11 919-126-54 5 000
12 952-218-87 5 000
13 917-258-5 5 000 55 000

13 ciștiguri în valoare
totală de lei 80 000

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare trebuie să se prezinte in 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sucursalele șl filialele C.E.C. 
pentru a li se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
construcție.

(Urmare din pag. I)
rolul și locul expertizei și exper
tului sint aceleași in procesul de 
altare a adevărului, regimul lor de 
coordonare diferă după profilul de 
specialitate : pentru experții conta
bili funcționează, in cadrul adminis
trațiilor financiare județene și al 
municipiului București, birouri lo
cale, iar unele atribuții sint date Mi
nisterului Finanțelor ; pentru exper- 
ții tehnici, in cadrul acestor birouri 
ideale se țin doar liste de evidență, 
iar citeva atribuții revin Biroului 
central pentru expertize tehnice 
(care a foșt o vreme coordonat sub 
aspect științific de Consiliul Națio
nal al Cercetării Științifice, apoi pre
luat de către Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe) ; 
medicii legiști — cu activitate exclu
siv de expertiză — aparțin de Mi
nisterul Sănătății.

Deși calitatea de expert tehnic ori 
contabil se atribuie în urma unei 
examinări, practic ea se obține des
tul de ușor ; față de marea respon
sabilitate ce- o implică, posibilitatea 
de a exista un anumit control asu
pra calităților morale și profesionale 
ale expertului este cu totul redusă. Ce 
fel de control, de supraveghere pot 
fi presupuse a se exercita.din partea

Muncitorii-pe scena „Rapsodieiromâne“, 
artiștii ansamblului-prezență permanentă 

pe scenele muncitorești
în cadrul Festivalului 

național „Cîntarea Româ
niei" — manifestare de 
amplă rezonanță naționa
lă, care va da expresie 
muncii creatoare a po
porului nostru, geniului 
său creator — ansamblul 
artistic „Rapsodia româ
nă" al U.G.S.R. des
fășoară o intensă activi
tate de spectacole și con
certe aitît la șediu, cit și 
pe scenele caselor de 
cultură, cluburilor mun
citorești și căminelor 
culturale, în mijlocul oa
menilor munoii din între
prinderi și instituții.

Spectacolele din reper
toriu alese spre a fi pre
zentate in perioada festi
valului : „Un pescăruș in 
larg", „Flacăra Indepen
denței" sau „Pe acest pă- 
mînt" își trag izvorul din 
istoria glorioasă a patriei 
și din munca creatoare a 
poporului nostru. Cele
lalte, ca, de exemplu : 
„Pe-un picior de plai", 
„La hanul cu cîntece", 
„Ne-am pus dorurile-n 
cintec" sau ultima noas
tră premieră „Cunună de 
frumuseți", sint inspirate 
din legendele, obiceiurile 
și dansurile zămislite din 
fantezia creatoare de 
frumos a oamenilor de 
pe meleagurile patriei 
noastre.

Pentru omagierea cen
tenarului Independenței 
de stat a României și a 
celor șapte decenii de la 
răscoalele țărănești din 
1907, pe șantierul de 
creație al ansamblului se 
află citeva tablouri muzi- 
cal-coregrafice sugestive 
pentru eroismul poporu
lui, pentru hotărîrea cu 
care a luptat pentru a-și 
cuceri drepturile naționale 
și economico-sociale. Tot 
în fază de realizare se 
află și spectacolul de tra
diții și datini folclorice 
„După datina străbună", 
spectacol care va înfățișa 
străvechiul mesaj de pa

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoare 
la tragerea la sorti pentru trimes

trul IV/1976

Numărul 
libretului 

de economii

Valoarea 
ciștigurilor

par- I to- 
țială I tală

1. 836-1-1323 45 000 45 000

2. 819-1-270 15 000
3. 866-1-882 15 000
4. 865-1-1107 15 000
5. 809-1-1455 15 000
6. 836-208-166 15 000
7. 859-1-4539 15 000 90 000

7 ciștiguri în valoare
totală de lei 135 000

Plata ciștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă- 
toare pot folosi ciștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Le
gii nr. 4/1973, prin unitățile ai căror 
lucrători sint, construirea de locuin
țe proprietate personală.

birourilor locale, cită vreme s-au 
întilnit. chiar situații cind același bi
rou local a avizat la fel, favorabil, 
două rapoarte de expertiză deosebi
te, cu concluzii contrare ? tn fapt, 
singura legătură a experților cu bi
roul local de expertize se rezumă la 
avizarea rapoartelor, verificarea de
conturilor de cheltuieli și ținerea 

EXPERTIZA JUDICIARĂ

listelor de evidență. O mostră’a fe
lului cum se face uneori avizarea 
am prezentat-o mai sus. Despre mo
dul cum se asigură evidența este, 
cred, semnificativă împrejurarea că 
unele birouri locale au indicat ca 
eXperți persoane care iși schimba
seră locul de muncă și domiciliul și 
nu mai erau de găsit sau chiar de
cedate. Să ne mai întrebăm, în ase
menea cazuri, cum se fac controlul 
și Îndrumarea experților, cum se a- 
sigură '"acestei activități rigoarea și 
operativitatea necesare ?

— Care ar fi soluția ?
— Ceea ce sugeram mai sus: o re-

triotism. de hărnicie și o- 
menie, dragoste de viață 
și optimism ale poporului 
nostru.

Concomitent cu pre
zentarea de spectacole, 
la sediu sau in depla
sare. ansamblul artistic 
„Rapsodia română" va 
imprima un caracter mai 
amplu și mai statornic 
diferitelor forme de aju
torare și îndrumare a 
formațiilor artistice de a- 
matori și profesioniste 
din sistemul sindicatelor. 
Astfel, cadre de specia

precum șl compozițiile 
coregrafice In stil popu
lar „Păcală și Tîndală" și 
„Cind doi se ceartă".

De asemenea, a fost 
oferit asistenței un mi
croconcert de doine, ba
lade, cintece vechi popu
lare și romanțe, susținut 
de soliștii ansamblului.

Scopul acestor acțiuni 
rezidă în preocuparea 
colectivului „Rapsodia 
română" de a contribui 
la extinderea dansului 
tematic în cadrul mișcă
rii artistice de amatori șiÎN CLIMATUL FERTILAL FESTIVALULUI NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

liști al ansamblului vor 
prezenta unele expuneri 
despre diferite aspecte 
ale procesului de creație, 
realizare și interpretare 
a unor genuri de specta
cole muzical-coregrafi- 
ce, expuneri urmate de 
exemplificări. demon
strații practice etc.

De pildă, la 14 ianua
rie un numeros colectiv 
al ansamblului a oferit — 
în cadrul stagiunii sale 
permanente — două, re
prezentații cu spectacolul 
„La hanul cu cîntece" pe 
scena noii Case de cul
tură a sindicatelor din 
Slatina. Tot atunci, pen
tru activul cultural din 
județ ansamblul a pre
zentat citeva manifestări 
artistice cu caracter me
todologic. între acestea, un 
spectacol de dansuri tema
tice „Poemul muncii" și 
„Șantierele patriei", in
spirate din activitatea 
creatoare a constau efori
lor socialismului ; „Focul 
viu", transpunere core
grafică a unui străvechi 
obicei din Maramureș,

pentru a readuce în a- 
tenția marelui public un 
buchet din cele mai fru
moase cîntece care, prin 
universul lor melodic și 
armonic, prin înțelepciu
nea cuprinsă în textele 
lor au îneîntat generații 
întregi de ascultători. în 
aoelași scop ansamblul va 
înregistra o bandă cu 
cintece similare, bandă 
ce va fi multiplicată și 
difuzată în toate județele 
țării in sprijinul mișcă
rii artistice de amatori ; 
se va îngriji de editarea 
unei broșuri și va realiza 
premiera unui concert 
cu cîntece aparținînd a- 
cestui gen îndrăgit.

Pe aceeași linie de 
preocupări se înscriu î 
spectaoolele demonstra
tive, expunerile și activi
tățile practice — studii 
de dans clasic, de com
poziție coregrafică, de 
expresivitate și arta ac
torului — pe care timp 
de 10 zile cadrele de spe
cialitate și colectivul 
ansamblului le susțin 
pentru cei peste 100 de

t V
PROGRAMUL I

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

mandăm
17.20 Un cineclub : Oțelul roșu. Emisiu

ne consacrată cineclubului „Oțelul 
roșu"

17,55 Cabinet de perfecționare profesio
nală

18.20 Film documentar — Despre revo
luția palestineană

18,35 Mult e dulce...
19,05 Melodii populare cu Maria Lepln- 

dea
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în economie
20.00 Ora tineretului
20.50 Seară de teatru : „Sizwe Bans! a 

murit" de Athol Fugard. Adapta

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 ianuarie. în țară : Vreme cal
dă și in general umedă în jumătatea 
de nord-vest a țării. Cerul va fi varia
bil, mai mult acoperit in Banat, Cri- 
șana, Transilvania, Maramureș și nor
dul Moldovei, unde vor cădea preci
pitații temporare, mai ales sub formă 
de ploaie. In rest, ploi locale. în zona 
de munte, lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit, cu intensificări pînă la 40—50

glementare unitară pentru toate ge
nurile de expertiză, cu reguli mai 
precise in privința examinării și 
răspunderilor proprii ale experților. 
Aceasta, pentru că, în momentul de 
față, nici celelalte feluri de exper
tize — medico-legală. criminalistică 
— nu prezintă o situație cu mult 
deosebită. De pildă, în privința cri- 

mlnalisticii se simte tot mai acută 
nevoia unui institut de specialitate, 
bine- dotat și organizat ; în prezent 
există fiteva laboratoare interjude- 
țene și unul pe lîngă Ministerul 
Justiției, care fac față cu greu soli
citărilor și suferă din cauza insufi
cientei dotări. (Mai există, ce-i 
drept, un institut de criminalistică 
în cadrul Ministerului de Interne, 
dar, conform legii, nu poate face de- 
cit constatări tehnico-științifice și nu 
expertize la solicitarea procuraturii, 
instanței ori apărții interesate). Mi se 
pare perfectibilă și organizarea In- 
•titutului de medicină legală, care,

Invitație la 
„Piatra Craiului"
Amatorii de drumeții pe meleagu

rile județului Bihor au la dispoziție 
agreabile locuri de popas construite 
de cooperația de consum. Unul dintre 
acestea este hanul „Piatra 'Craiului", 
care oferă condiții dintre cele mai 
bune pentru un concediu plăcut ln- 
tr-o frumoasă zonă montană.

Hanul este amplasat în localitatea 
Corniței, pe șoseaua internațională 
București — Cluj-Napoca — Oradea 
(E 15. D.N.l, km 529, la 64 km de 
Oradea și 27 km de Aleșd). Unitatea 
dispune de confortabile locuri de ca
zare in camere cu încălzire centrală, 
precum și de un restaurant cu 420 
locuri la mese.

în fotografie : hanul „Piatra Cra
iului".

instructori coregrafi, din 
mari întreprinderi, pre- 
zenți la cursul organizat 
de Consiliul Central al 
U.G.fs.R. ; activitatea 
desfășurată de peste 50 
de dansatori, instrumen
tiști, coriști, actori și alți 
specialiști ai ansamblu
lui, in sprijinirea și în
drumarea unor formații 
de amatori sau profesio
niste > prezența unor 
metodiști de la casele de 
cultură, școli populare la 
repetițiile' și noile mon
tări coregrafice ale an
samblului.

în același timp, colec
tivul își sporește preocu
parea pentru o cit mai 
strinsă legătură cu pu
blicul, pentru prezentarea 
mai multor spectacole în 
Întreprinderi și institu
ții, așa cum au fost cele 
de la uzina „Autobuzul", 
ICEMENERG, I.O.R. sau 
cel susținut recent pe 
scena ansamblului nostru 
pentru fruntașii în între
cerea socialistă din uni
tățile economice ale sec
torului 4 din Capitală,

Conștienți de ceea ce 
am realizat, dar și de ne
ajunsurile pe care le a- 
vem în activitatea noas
tră, vom determina mă
suri care să asigure o 
mai bună organizare a 
muncii, o valorificare 
mai deplină a talentului, 
energiei și capacității 
creatoare ale colectivului 
nostru. Vom folosi mai 
eficient și mai rațional 
baza materială de care 
dispunem in scopul spo
ririi aportului ansam
blului artistic „Rapso
dia română" la înfăptui
rea amplului program e- 
ducațional elaborat de 
partid în scopul dezvol
tării și formării conștiin
ței comuniste a oameni
lor muncii.

Ion STO1CH1C1U 
directorul ansamblului 
„Rapsodia romând"

rea pentru TV — Alexa Visarlon. 
Cu : Ștefan Radof, Emil Hossu» 
Victor ștrengaru

22,10 Revista literar-artistică TV
22,50 Telejurnal
23,00 Campionatele europene de patinaj 

artistic —- proba individuală mas
culină. Transmisiune de la Helsinki

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Concursul „Spe
ranțe ale baghetei" (etapa a Il-a). 
Dirijor : Cristian Brîncușl. In pro
gram : Ison II — de Ștefan Nicu- 
lescu ; Simfonia a H-a în re ma
jor de J. Brahms

21,00 Un fapt văzut .de aproape
21,20 Telex
21.25 Muzică ușoară
21.40 Film artistic : „Ochii Shivanei" — 

o producție a studiourilor indiene. 
Premieră TV. Cu : Ashok Kumer, 
Vinod Mehra, Mouschumi Mat
terfee. Regia : Shakti Samanta

23.40 Film documentar-artistic : „Tră
pașul" — producție a studiourilor 
canadiene

km pe oră tn nord-vestul țării din sec
torul vestic. în zona de munte vintul 
va prezenta intensificări pină la 90— 
100 km/oră din sectorul vestic, visco
lind local zăpada. Temperatura va scă
dea ușor in a doua parte a intervalu
lui, incepînd din vestul țării. Minime
le vor fi cuprinse intre minus 5 si 
plus 3 grade, izolat mai coborite in ul
timele nopți, iar cele maxime intre 
zero și 10 grade. Ceață locală, la înce
putul intervalului în sud-estui tării, tn 
București : Vreme călduroasă, mal ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit din sec
torul vestic.

deși efectuează expertize în folosul 
justiției, ține de Ministerul Sănătății. 
De aceea, aș propune ca, într-o vii
toare reglementare, îndrumarea șl 
controlul întregii activități de exper
tiză să aparțină unui for, fie consti
tuit pe plan central, de sine stătă
tor, fie organizat în cadrul Ministe
rului Justiției. Cred că un statut 
propriu, cu reglementări riguroase, 
unitare pentru calitatea de expert și 
efectuarea expertizelor ar fi soluția 
bea ■ mai adecvată ca să se asigure 
acestei activități temeinicia șl opera
tivitatea cuvenite, așa cum prevăd 
legile noastre pentru tot ceea ce im
plică înfăptuirea dreptății. De altfel, 
un proiect de reglementare a activi
tății de expertiză se află acum în 
pregătire la Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe ; se în
țelege că așteptăm foarte mult de la 
această viitoare reglementare.

Asupra importanței expertizei ju
diciare, ca mijloc pentru aflarea a- 
devărului. este de prisos să mai stă
ruim. Să sperăfh că viitoarea regle
mentare. aflată in pregătire, va oferi 
rezolvările cele mai potrivite tutu
ror problemelor, astfel îneît exper
tiza să aibă un cadru juridic adec
vat, in măsură să contribuie în mod 
corespunzător la asigurarea și con
solidarea legalității.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, îmi este 
foarte plăcut să vă adresez felicitările mele cele mai călduroase-, și urările 
mele cele mai bune de sănătate și fericire personală, de prosperitate tot mai 
deplină pentru poporul român prieten sub inalta egidă a Excelenței Voastre.

Binevoiți a primi, domnule președinte, asigurarea foarte înaltei și ami
calei mele considerațiuni.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, îmi este plăcut să vă 

adresez dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și poporu
lui frate român cele mai cordiale salutări și cele mai bune urări de mari 
succese în construcția socialismului. ,

SOSIREA In capitală

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, 
poporul filipinez și Doamna Marcos mi se alătură pentru a vă transmite 
călduroase felicitări si sincere urări de sănătate și fericire.

Fie ca țara și poporul dumneavoastră să se bucure în continuare de 
binefacerile păcii și prosperității. . •

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Filipinelor

■ir ★ ,
In numele președintelui FAKHRUDDIN ALI AHMED, al guvernului și . 

al poporului din India, precum și al său personal, S. L. Kaul, ambasadorul 
acestei țări la București, a adresat președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă de felicitare cu ocazia celei de-a 
59-a aniversări a zilei de naștere.

în telegramă se exprimă cele mai cordiale și bune urări de viață lungă, 
deplină, sănătate și fericire personală, pentru progresul și prosperitatea con
tinuă a poporului prieten român, sub conducerea energică și dinamică a pre
ședintelui României.

★ +
Reprezentantul Spaniei Ia București, Josâ Carlos Gonzăles-Campo Dai 

Rd, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă de felicitare, in care se spune : „Cu prilejul ani
versării zilei de naștere, am plăcerea de. a exprima Excelenței Voastre, atît 
in numele meu, cit și in numele guvernului țării pe care o reprezint, cele 
mai bune urări de sănătate "și fericire, dorindu-vă o viață lungă în slujba 
Republicii Socialiste România".

★ ★
Cu ocazia aniversării zilei de naștere, președintele Republicii Socialiste 

România^ tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit din partea președintelui fir
mei britanice „Rolls Royce", Kenneth Keith, o telegramă de felicitare.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae Gavrilescu a fost numit în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Socialistă 
a Uniunii Birmane, cu reședința la 
Pekin.

★
Ambasadorul Iranului în țara noas

tră, Aii Reza Bahrami, a rostit, 
miercuri seara, o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televiziune, 
cu prilejul aniversării programului de 
reforme din Iran „Revoluția albă", 
inițiat de șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii India, ambasadorul acestei 
țări la București, S. L. Kaul, a vorbit, 
miercuri seara, la posturile 
de radio și televiziune. ,

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și 
de prietenie româno-indiană au or
ganizat, miercuri după-amiază, o 
manifestare ‘culturală cu prilejul Zi
lei naționale a Republicii India. Eu- 
geniu Obrea, redactor la revista 
„Lumea", a prezentat impresii din- 
tr-o călătorie în India. Au participat 
reprezentanți âi M.A.E.„ Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa. Au fost de față 
ambasadorul Republicii India la

noastre

Asociația

zilei
București, S. L. Kaul, membri ai am
basadei, precum și studenți indieni 
care învață în țara noastră. A urmat 
un program artistic.

Un spectacol de gală cu pelicula 
„Prietenii mei, elefanții" a avut loc, 
miercuri seara, la Casa filmului din 
București, manifestare prilejuită de 
a 27-a aniversare a proclamării Re
publicii India.

La gală au participat reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Ministerului Afacerilor 
Externe. I.R.R.C.S., Asociației cineaș
tilor, alti oameni de artă și cultură.

Au fost de față S. L. Kaul. amba
sadorul Indiei la București, și membri 
ai ambasadei. De asemenea, au luat 
parte șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Sub auspiciile Asociației de drept 

internațional și relații internaționa
le (A.D.I.R.I.). miercuri după-amiază, 
prof. Yassin El Ayouty. funcționar al 
O.N.U.. a făcut o ekpunere cu tema 
„O.N.U. și lumea a, treia". Au parti
cipat profesori universitari, cercetă
tor) din instituții sociale și politice, 
funcționari ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai altor instituții centrale, 
ziariști. Au luat parte reprezentanți 
ai unor misiuni diplomatice acreditați 
in țara noastră.

A UNOR OASPEȚI 
DIN R. P. POLONĂ

Miercuri seara au sosit în Capi
tală tovarășii Kazimierz Olszewski, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
președintele părții polone în Comi
sia guvernamentală polono-română 
de colaborare economică. Henrik 
Konopacki, ministrul industriei chi
mice, Edward Sznajder. vicepre- 

. ședințe al Comisiei de .planificare, si 
Romuald Pietraszek, prim-adjunct al 
ministrului căilor de comunicație.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Janos Fa- 
zekas, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului interior, 
președintele părții. române în Comi
sia guvernamentală româno-polonă 
de colaborare economică. Mihail Flo- 
rescu. ministrul industriei chimice, 
loan Bucur, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la București, și 
membri ai ambasadei.

. Departamentul transporturilor na
vale din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor informează că 
pe întreg șenalul navigabil al Du
nării circulația fluvială se desfășoară 
normal. In sectoarele Hîrșova și 
Tdlcea — Sulina, unde pe suprafața 
fluviului au apărut sloiuri de gheață, 
patrulează permanent și asigură pro
tecția navigației remorcherele Ne- 
goiu, Voinicul și Ceatal. (Agerpres)

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind unele eliberări

••

si numiri în funcții
8

Președintele Republicii Socialiste
Art. 1. — Tovarășul Cornel Burtică se numește în funcția de vice- 

prim-ministru al guvernului.
Art. 2. — Tovarășul Ion Stănescu se numește In funcția de vice- 

prim-ministru al guvernului.
Art. 3. — Tovarășul Petre Lupu se eliberează din funcția de mi

nistru al muncii.
Art. 4. — Tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central 

al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, se numește și în funcția 
de ministru al muncii.

Art. 5. — Tovarășul Nicolae Mănescu se eliberează din funcția de 
ministru al energiei electrice.

Art, 6. — Tovarășul Trandafir Cocîrlă se numește în funcția de mi
nistru al energiei electrice.

Art. 7. — Tovarășul Bujor Almășan se eliberează din funcția de mi
nistru al minelor, petrolului și geologiei.

Art.
ministru

Art.
ministru

Art

9

România decretează t

8. — Tovarășul Constantin Băbăîău 
al minelor, petrolului și geologiei.
9. — Tovarășul Emil Nicolcioiu se 
al, justiției.
10.

se numește în funcția d<

funcția deeliberează din»
Tovarășul Constantin Stătescu se eliberează

'de președinte al Tribunalului Suprem și se numește în funcția de mi
nistru al justiției.

Art. 11. — Tovarășul Ioachim Moga se numește în funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale, membru al 
guvernului.

Art. 12. — Tovarășul Gheorghe Petrescu se numește în funcția de 
ministru-secretar dfe stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Art. 13. — Tovarășul Dumitru Bejan se numește în funcția de mi- 
Cooperării

din funcția

Tovarășul Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
nomice 
miercuri, pe Ivan Ivanov, adjunct al 
ministrului bulgar al comerțului ex
terior, care se află în țara noastră 
cu prilejul semnării protocolului 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile pe anul în curs între cele 
două țări.

In cadrul întrevederii au fost abor
date probleme actuale și de perspec
tivă ale relațiilor economice româno- 
bulgare.

eco-
internaționale a primit.

*
In aceeași zi> la București a fost 

semnat protocolul privind schimbu
rile de mărfuri și plățile pe anul 
1977 între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgară.

Documentul prevede o creștere a 
livrărilor reciproce de mărfuri pen
tru acest an cu peste 45 la sută 
de anul 
samblul 
duselor 
mașini.

România va livra Bulgariei, intre

altele, mașini-unelte. aparatai elec
tric de înaltă tensiune, mașini pen
tru industria textilă. tehnică de

. calcul, rulmenți, mașini agricole, lo
comotive diesel hidraulice,. ■■ mijloace 
de transport auto, produse petro
liere, siderurgice, chimice, bunuri de 
consum.

La rîndul său. Bulgaria va exporta 
în România mașini pentru prelu
crarea metalului, mașini de ridicat și 
transportat, mașini și utilaje pentru 
industria alimentară. componente 
electronice, tehnică de calcul, 
duse siderurgice, chimice, ale 
dustriei ușoare, bunuri de 
sum etc.

Protocolul a fost semnat de
Stoian. adjundt al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și de Ivan Ivanov, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior.

Au participat Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, alte persoane 
oficiale române, precum și Petar 
Danailov Hristov, ambasadorul Bul
gariei la București. (Agerpres).

pro- 
in- 

con-

Ion
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precedent, ponderea în 
schimburilor revenind 
industriei constructoare

fată 
an- 

pro- 
de

FOTBAL: Un nou meci 
de verificare al echipei 

reprezentative
Echipa reprezentativă de fotbal a 

jucat ieri, la Reșița, o nouă partidă 
de verificare in compania diviziona
rei „A" F.C.M. Reșița. Echipa re
prezentativă a cîștigat cu scorul de 
3—2 (l—l), prin punctele marcate de 
Troi, Bdldni și Bălăci. Pentru gazde 
au înscris Florea și Atodiresei.. An
trenorul Ștefan Covaci a utilizat ur
mătoarea formație : Windt (Iorda- 
che) — Cheran, Grigore, Sătmăreanu 
II (Sameș), Vigu — Dumitru, Mul- 
țescu (Bălăci). Boldni — Troi (Mar- 
cu), Dudu Georgescu (Dănilă), Zam
fir.

BASCHET IN „CUPA CUPELOR"

O SERIE DE TREI VICTORII
Steaua a încheiat cu succes deplin 

seria de trei meciuri de la București, 
ale „Cupei 
invins trei 

european — 
ieri, A. S. 

cuprinzînd

din sferturile de finală 
cupelor". Pe rînd, ea a 
echipe tari din baschetul 
Forst Cantu. Juventud, 
Villeurbanne — formații 
fiecare cițiva dintre cei mai buni 
jucători din Italia. Spania sau Fran
ța. pe deasupra. întărite, prin trans
fer internațional, 
străini valoroși, 
americani.

Acum. Steaua 
mentul grupei B. 
trei meciuri. însă ea va trebui să 
joace, in aceeași ordine, partidele- 

puternicele echipe- 
gazdă vor pleca firește cu

european. Sala 
degeaba și ier: 
a simțit încer- 
a baschetului

retur, în care

cu baschetbaliști 
în special nord-

conduce în clasa- 
cu șase puncte din

prima

Vâ informăm despre: ♦

Stabilirea preturilor-limită de construcție■

șansă. Deci, o altă serie de trei 
jocuri, o altă probă și mai grea, la 
capătul căreia vom ști dacă echipa 
bucureșteană va fi sau nu «emifina- 
listă a „Cupei cupelor". ■

Acest fapt însuși ne arată o primă 
realizare a Stelei : după multi ani, 
amatorilor de baschet din tară li se 
oferă ocazia să discute despre șan
sele unei echipe românești în an

samblul de valoare 
Floreasca n-a fost 
arhiplină. Publicul 
car ea de relansare 
nostru și a venit s-o sprijine. Publi
cul cunoaște mai bine calitatea echi
pelor proprii, păstrează simțul mă
surii, nu pare înclinat spre exage
rare ; el a venit la sală pur si sim
plu pentru ca să ajute ech'ipa să for
țeze bariera, să facă încă un pas că
tre nivelul european. Și, poate pen
tru a ajuta Steaua în a dovedi că 
neînscrierea, ani la rind, a echipe
lor noastre în cupele europene a fost 
o greșeală. Să ne măsurăm cu cei 
mai tari în rugbi, volei sau baschet, 
să tindem fără urmă de complexe 
să-i învingem este o necesitate 
spre progres, spre îndeplinirea obiec
tivelor de calitate puse în fata fie
cărei ramuri sportive.

Ieri, Steaua a învins pe A.S. 
Villeurbanne cu 65—59 (34—29), ră- 

■ pirid celei mâi bune echipe 1 d'h 
Franța ultima șansă de a cîștiga 
două puncte pe teren străin în aceas
tă grupă a „Cupei cupelor".

V. M<

nistru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și 
' Economice Internaționale.

Art. 14. — Tovarășul Nicolae lonescu se eliberează din 
ministru-secretar de stat și șef al Departamentului cooperării 
internaționale la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării 
Internaționale.

Art. 15. — Tovarășul Bujor Almășan se numește în funcția de mi
nistru-secretar de stat și șef al Departamentului cooperării economice 
internaționale la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale.

Art. 16. — Tovarășul Constantin Iftodi se eliberează din funcția de 
șef al Departamentului industriei alimentare din cadrul Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare.

Art. 17. — Tovarășul Petre Blajovici se numește în funcția de mi
nistru-secretar de stat și șef al Departamentului industriei alimentare 
la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Art. 18. — Tovarășul Dumitru Alecu se numește în funcția de mi
nistru-secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice.

Art. 19. — Tovarășul Filimon Ardeleanu se eliberează din funcția 
de procuror general.

Art. 20. — Tovarășul Gheorghe Bobocea se numește în funcția de 
procuror general.

Art. 21. — Tovarășul Grigoraș Justin se numește în funcția de pre
ședinte al Tribunalului Suprem.

Art. 22. — Tovarășul Dumitru Niculescu se eliberează din funcția 
de inspector general de stat al Inspectoratului General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor.

Art. 23. — Tovarășul Gheorghe Costea se numește în funcția de 
inspector general de stat al Inspectoratului General de Stat pentru Con
trolul Calității Produselor.

funcția de 
economice 
Economice

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

0 rodnică, entuziastă și cuprinzătoare întrecere
(Urmare din ptg. I)

și de contractare ale locuințelor
Recent, conform Decretului

Jiului de Stat nr. 447 — publicat în 
Buletinul Oficial nr. 118 din 31 decem
brie 1976 —s-au luat unele măsuri me
nite să conducă atît la îmbunătățirea 
calității lotuințelor cit și la stabilirea 
unor soluții constructive care să asi
gure o cît mai bună gospodărire a 
mijloacelor materiale și financiare 
utilizate pentru construcția de 
locuințe.

Potrivit prevederilor decretului, 
clădirile pentru locuințe se execută 
pe bază de proiecte tip, directive și 
refolosibile. La elaborarea acestor, 
proiecte, precum și la adaptarea Ia 
teren a acestora. Institutul central de 
cercetare, proiectare și directivare 
în construcții, cît și titularii de in
vestiții vor lua măsuri pentru utili
zarea acelor sisteme constructive și 
de fundare, a acelor tehnologii șj 
materiale care să'asigure o eficiență 
economică și socială ridicată a in
vestițiilor pentru construcția de lo
cuințe. Decretul prevede, de aseme
nea. că în situații deosebite de am
plasament — determinate de forma, 
mărimea și configurația terenului — 
se pot utiliza, în condițiile legii, și 
proiecte unicat. Proiectarea în aceste 
cazuri se va face însă numai cu acor
dul prealabil al Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

Contractarea, finanțarea și decon
tarea lucrărilor pentru construcțiile 
de locuințe se fac la prețuri ferme 
pe obiect. De asemenea, locuințele 
proprietate personală care se reali
zează cu sprijinul statului în credite 
și execuție se contractează cu popu
lația la prețuri unice, determinate 
după tipul de apartamente și numă
rul de camere al acestora. PREȚU
RILE DE CONTRACTARE cu popu
lația ale locuințelor proprietate per
sonală — care se realizează cu spri
jinul statului în credite și execuție, 
avînd aceleași suprafețe utile și fi
nisaje ca locuințele proprietate de 
stat — sînt, potrivit noii reglemen
tări, cele din tabelul de mai sus :

Coftsi-
Număr de 
camere pe 
apartament

Suprafață 
utilă (in 

mp)

Prețul 
aparta

mentului
(in lei)

23 46 740
25 50 000

1 27 53 080
31 59 600
37 69 420
43 79 200

2 45 82 460
51 92 240
50 90 950*
55 99 100

3 60 107 500
65 115 650
64 114 650
69 122 800

4 72 128 300
77 136 450
84 150 950

5 89 159 100
94 167 250

Prețurile de mai sus corespund lo
cuințelor ce se execută in clădirile 
cu parter și 4 etaje (P + 4 E). Pen
tru apartamentele care se execută 
în clădirile cu alt regim de înălțime, 
care sint amplasate în zone cu grad 
seismic mai mare de 8, și la care se 
realizează lucrări de plastică arhi
tecturală îmbunătățită, costul se ma
jorează în mod corespunzător. De 
asemenea, pentru boxe se adaugă cite 
340 lei/mp — suprafață utilă, iar 
pentru garaje cîte 870 lei/mp
praf ață utilă de garaj. Prețul locuin
țelor prevăzute cu sobe cu combus
tibil solid, in loc de Instalație de în
călzire centrală, se scade cu 3,5 la 
sută.

De reținut, totodată, că aceste pre
turi au la bază o seamă de finisaje 
și instalații îmbunătățite care sint, 
de asemenea, prevăzute înțr-una din 
anexele noii reglementări. Dintre 
acestea amintim : izolație termică și

su-

ÎN ATENȚIA ASIGURAȚILOR ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

aduce la cunoștință celor interesați 
că luni, 31 ianuarie 1977. va avea loc 
In studioul televiziunii tragerea de 
amortizare lunară a asigurărilor

mixte de viață. Pentru ca și polița 
dumneavoastră de asigurare să par
ticipe la această tragere, este nece
sar să achitați primele de asigurare 
la termenele stabilite.

9
hidrofugă ; tîmplărie exterioară du
blă sau cuplată, cu deschidere inte
rioară, și timplărie interioară din 
lemn ; placaje cu faianță in baie și 
în bucătărie ; pardoseli de parchet 
sau covor p.v.c. în camerele de lo
cuit ; pardoseli din mozaic sau covor 
p.v.c. în restul încăperilor din apar
tament : instalații pentru apă rece, 
apă caldă și încălzire ; canalizare 
menajeră și pluvială ; obiecte sani
tare și armături de calitatea I, in
clusiv accesoriile necesare ; instala
ție completă la a doua* cameră de 
baie — la apartamentele cu 5 ca
mere ; instalație de WC și lavoar de 
400—600 mm, etajeră, oglindă, port- 
prosop și porthîrtie in camera sani
tară suplimentară din apartamentele 
cu 3 și 4 camere ; instalație de ali
mentare cu gaz natural, energie elec
trică sau alt tip de combustibil la 
bucătărie ; instalații electrice ; in
stalații complete pentru antenă co
lectivă de R-TV ; instalație telefo
nică interioară la apartamente ; as
censor și instalații de colectare a gu
noaielor menajere ; rafturi in cămări.

In cazul cînd beneficiarii locuințe
lor proprietate personală, ce se exe
cută cu sprijinul statului în credite 
și execuție, solicită executarea unor 
finisaje de altă natură decît cele pre
văzute în proiectele, tipizate, aceste 
finisări se vor stabili înainte de 
perfectarea contractului — cu acor
dul prealabil al constructorului — iar 
prețul lucrărilor respective se va 
determina pe bază de deviz și se va 
achita integral la încheierea contrac
tului. Finisajele și dotările care se 
pot contracta suplimentar în condi
țiile mai sus amintite sînt următoa
rele : vopsitorii la pereți sau tavane 
(în loc de zugrăveli) ; tapete pe pe
reți ; placaje suplimentare de faianță 
sau plăci ceramice la grupuri sani
tare și în bucătării ; pardoseli ori 
plăci de gresie (in loc de mozaic) ; 
mochete din material plastic (în lot 
de parchet sau covor p.v.c.) ; plinte 
de marmură (în Ioc de plinte de mo
zaic sau p.v.c.) la ferestre ; broaște 
de siguranță tip yale și vizor la ușa 
de la intrare. în decret sint precizate 
și prețurile de contractare ale lo
cuințelor proprietate personală reali
zate cu sprijinul statului în credite 
și execuție care — în conformitate 
cu prevederile Decretului Consiliului 
de Stat nr. 68 din 1975 — au supra
fața utilă majorată.

Florin CIOBANESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Florin Gheorghiu continuă să

conducă, neinvins, în turneul interna
țional de șah care se desfășoară în 

■aceste zile la Orense (Spania). După 
șapte runde, el totalizează 5,5 punc
te, fiind urmat in clasament de Ro- 
driguez (Peru) — 5 puncte, Keene 
(Anglia) — 4,5 puncte, Browne
(S.U.A.) și Hernandez (Cuba) — cite 
4 puncte (1). etc. In runda a șaptea. 
Florin Gheorghiu a remizat cu Keene.

• „Cupa Europei" la șah. compe
tiție internațională rezervată junioa
relor, a programat în orașul Iugoslav 
Novi Sad partidele din runda a treia. 
Șahista româncă Viorica Ilie a în
vins-o pe Renșta Zaharovska (Ceho
slovacia), iar Mariana Pogorevici 
(România) a cîștigat la Brenda de 
Korte (Belgia). Viorica Ilie (care a 
remizat partida întreruptă în runda 
anterioară cu Svetka Savova). este 
lideră clasamentului, totalizînd 2.5 
puncte. Marina Pogorevici ocupă lo
cul opt. cu 1 punct.

• Jucătoarea româncă Virginia Ru
zici a obținut o nouă victorie în ca
drul turneului internațional feminin 
de tenis de la Bloomington (Minne-

sota), concurs contînd pentru „Circui
tul Virginia Slims". în turul II. Vir
ginia Ruzici a reușit să o elimine în 
două seturi, cu 6—3. 6—4 pe ameri
cana Valerie Ziegenfuss.

• Aseară în Capitală a avut loc me
ciul feminin de baschet dintre echi
pele Rapid București și Spartak 
Moscova din cupa „Liliana Ron- 
chetti". Baschetbalistele sovietice au 
terminat învingătoare cu scorul de 
91—54 (46—24).
• După desfășurarea „programului 

scurt", în proba de perechi din ca
drul campionatelor europene de pa
tinaj artistic de Ia Helsinki conduce 
cuplul sovietic Irina Rodnina—Alek
sandr Zaițev (cu 35,28 puncte). Pe 
locul secund : Irina Vorobieva și 
,Aleksandr Vlasov (34,54 puncte).

• Miercuri, cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat în sală, la Minsk, 
Aleksandr Grigoriev și 
Molotilov au ciștigat 
tură în înălțime cu 
formanță de 2,27 m 
rezultat european de 
lui).

Stanislav 
proba de sări- 
excelenta per- 
(cel mai bun 

sală al sezonu-

nivel tehnic și calitativ, ’creșterea 
susținută a productivității muncii, 
realizarea de 
cu ■ consumuri 
duse, sporirea 
al pămîntului 
rea cu putere 
tehnice proprii.

Pornind de la aceste obiective fun
damentale formulate de conducerea 
partidului pentru acest an, organiza
țiile de partid au datoria să asigure 
o puternică mobilizare a colectivelor 
de oameni ai muncii pentru stabili
rea de angajamente realiste, bine 
fundamentate, care să reflecte nive
lul maxim al posibilităților tehnice, 
materiale și organizatorice din fie
care întreprindere, să asigure depă
șirea planului de producție in strinsă 
concordantă cu necesitățile econo
miei, să concentreze eforturile colec- 

. tivelor din toate unitățile spre obți
nerea de rezultate superioare la toți 
indicatorii care definesc eficiența e- 
conomică. în acest sens, este nece
sar să fie folosit-din plin cadrul deo
sebit de prielnic creat de adunările 
generate ale oamenilor muncii, aflate 
în plină desfășurare.

în lumina sarcinilor și exigențelor 
deosebite subliniate, de secretarul ge
neral al partidului, adunările gene
rale sint chemate să analizeze cu 
înaltă răspundere angajamentele in 
întrecere, pe care urmează să le a- 
probe. întrecerea are un caracter de 
masă și, de aceea, în cadrul adună-

investiții mai ieftine, 
de .materiale mai re- 
potențtalului productiv 
și animalelor, afirma- 
a creației științifice și

i

Neatirnarea
(Urmare din pag. I)
fiind scutită de sincopele tragice pro
vocate prin alte locuri de cucerirea 
otomană. Cultura noastră s-a dezvol
tat neîntrerupt pe făgașele ei proprii, 
legile și „legea" au rămas- ale țării, 
niciodată Moldova și Țara Româ
nească n-au încetat a fl entități dis
tincte pe harta și în conștiința poli
tică europeană.

Cel care a subliniat în termeni de
finitivi .realitatea acestor „capitulații" 
(care nu sint un singur act, ci un șir 
de acte, o practică pluriseculară și o 
idee politică) a fost Cantemir, voie
vodul în opera căruia culminează, 
pentru epoca numită „veche", ideea 
de independentă și preocuparea de a 
apăra pinâ la capăt moștenirea stră
moșească. Cantemir a explicat lim
pede străinătății și a lăsat, ca un 
testament scump urmașilor de ace
lași neam, concepția românească des
pre dreptul poporului de a fi liber, 
nesupus unei stăpîniri străine. El a 
arătat că imperiul otoman nu este 
stăpinul Tării Românești sau al Mol
dovei. deci nu poate dispune de a- 
ceste teritorii ca de. provincii ale 
sale, și a demonstrat aceasta în mo
dul cel mai spectaculos și mai con-

năzuință cu străvechi rădăcini,
s

vi-ngător : încheind, ca voievod, ce
lebrul tratat de la Luțk cu Petru cai 
Mare, tratat ce urmărea să asigure 
Moldovei, în cazul victoriei dorite a 
lui Petru, un statut cel puțin egal cu 
acela de care se bucurase din partea 
imperiului otoman.

întreg secolul XVIII, 
regimul 
luminat 
românilor 
nitatea și 
odinioară, 
mantie, își face Ioc ideea că este ne
cesară unirea țărilor române, idealul 
scump al generației de la 1848, 
ideal clar formulat încă prin 1774 ! 
Tot ceea ce va determina marile linii 
ale politicii noastre din secolul al 
XIX-lea, de la Tudor Vladimlrescu 
pînă la 1877, se găsește elaborat și 
formulat în spiritualitatea româ
nească anterioară.

Putem afirma astfel că în evoluția 
gîndirii și practicii politice europene 
privind dreptul popoarelor de a ti 
stăpîne pe propriul lor destin, 
istoria concretă, cît și ideologia poli
tică românească, ce s-a născut și a 
susținut la rindu-i această istorie, 
reprezintă un capitol jde maximă im
portanță.. Un capitol 'care a demon-

umbrit de 
fanariot, este totodată 
de neîntrerupta luptă a 
pentru a redobîndi dem- 
importanța lor politică de 
Acum, și nu în veacul ro-

atît

strat că, atunci cînd un popor întreg 
este hotărit să o apere, independența 
celor aparent „mici", dar aflati de 
partea dreptății, nu este o utopie.

Oamenii .politici și cărturarii vea
cului al XIX-lea. Bălcescu, Bolinti- 
neanu, Kogălniceanu. Alecsandri și 
toți ceilalți, dînd glas vrerii poporu
lui și călăuzindu-i acțiunea, au 
clădit, împotriva furtunilor și sta
vilelor celor mai incredibile, un 
stat român ‘ modern și indepen
dent, tocmai fiindcă au știut să 
găsească, de la primii lor pași, teme
lia de granit ce se înfigea în solul 
strămoșesc pină la adîncimea de 
unde istoria însăși începe să izvo
rască. Acestei temelii 1 s-a adăugat 
splendida zidire a Unirii de la 
1859 — expresie de răsunet european 
a voinței românilor de a fi ei înșiși 
— apoi independenta, cucerită pe a- 
ceastă bază, cu arma în mină la 
1877.

Această temelie o descoperim noi, 
azi, cînd lot ceea ce a fost faptă și 
gînd măreț în trecutul milenar se 
înalță pe o nouă treaptă — cea mai 
fecundă in întreaga dezvoltare isto
rică a patriei, treaptă înălțată spre 
lumină de poporul român descătușat 
și condus de partidul comuniștilor.

rilț>r generale, fiecare muncitor, in
giner și tehnician are datoria să-și 
spună cuvintul, să-și afirme puternic 
inițiativa și spiritul gospodăresc, 
să-și aducă contribuția directă, con
cretă, prin angajamente proprii, la 
formularea angajamentelor întregu
lui colectiv, la stabilirea celor mai 
bune soluții,/celor mai bune măsuri, 
pentru ca acest an să marcheze în 
fiecare unitate productivă un progres 
substanțial în ridicarea eficienței e- 
conomice.

Sugestiile, propunerile oamenilor 
muncii, ca și criticile făcute în a- 
dunările generale trebuie privite cu 
toată seriozitatea ; ele 
xaminate cu răspundere 
]e oamenilor muncii, de 
de partid și comitetele 
și, pe baza lor, se cer aplicate fără 
întirziere măsurile necesare pentru 
valorificarea intensă a resurselor in
terne de creștere a producției și de 
sporire a eficienței economice. De 
asemenea, în stabilirea unor angaja
mente realiste, mobilizatoare, o im
portantă răspundere revine cadrelor 
de conducere și specialiștilor din 
centrale și ministere, care, luind parte 
la adunările generale ale oamenilor 
muncii, au obligația să contribuie e- 

• fectiv, direct, la fața locului, la so
luționarea tuturor problemelor refe
ritoare la îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnico-materiale, folosirea mai 
judicioasă a mașinilor și utilajelor, 
a resurselor materiale, mai buna or
ganizare a producției și a muncii. 
Sarcini majore revin în desfășurarea 
întrecerii organizațiilor sindicale și 
de tirțeret, chemate să militeze pen
tru mot>ilizarea largă a colectivelor 
de oameni ai muncii la înfăptuirea 
planului și angajamentelor asumate, 
să extindă și să generalizeze iniția
tivele valoroase, experiența frunta
șilor în producție și metodele înain
tate de muncă.

Totodată, devine actuală necesita
tea urmăririi sistematice a. modului 
in care se desfășoară întrecerea, in 
care se Înfăptuiesc angajamentele a- 
sumate de fiecare colectiv de oameni 
ai muncii, printr-un control activ, e- 
xigent și riguros. Aceeași deosebită 
răspundere de care se dă dovadă în 
stabilirea angajamentelor trebuie să 
străbată, ca un fir roșu. întreaga ac
tivitate pentru realizarea lor. Siste
matic. organizațiile de partid trebuie 
să analizeze — împreună cu consi
liile oamenilor muncii, organizațiile 
sindicale și U.T.C. — rezultatele 
concrete obținute în întrecere de fie
care colectiv, de fiecare formație de 
lucru, de fiecare om. Este vorba de o 
analiză concretă, aprofundată, care să 
garanteze îndeplinirea ritmică, inte
grală, a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor, să se soldeze cu mă
suri eficiente pentru stimularea în
trecerii, să asigure participarea fie
cărui om cu întreaga sa putere 
muncă, pricepere și inițiativă, la
această competiție patriotică 
masă, consacrată accelerării pro
gresului economic și social al Româ
niei socialiste.

trebuie e- 
de consilii- 
organizațiile 
sindicatului

de

de

• DOLJ. Naționalul craiovean a 
organizat o „Săptămină Caragiale" 
(25—31 ianuarie a.c.), cu prilejul a- 
niversării a 125 de ani de la naș
terea marelui nostru dramaturg. 
Manifestarea omagială a debutat cu 
„Năpasta", prezentată de Teatrul 
„Giulești" din București. Colectivul 
de actori craioveni va prezenta „O 
scrisoare pierdută", „O noapte 
furtunoasă" și „Tipuri și ter
tipuri", piese aflate in repertoriul 
actualei stagiuni craiovene. Mani
festarea se va încheia cu o sesiune 
de comunicări. La Casa de cultură 
a sindicatelor din Craiova elevii din 
30 de școli craiovene au prezentat 
o suită de montaje literar-muzicale 
Întitulate „Trepte de istorie", „M-am 
născut în România", „Aici e țara".

„Partidul ni-i țara și țara-i parti
dul". • CONSTANTA. La Galeriile 
de artă din Constanța a avut loc 
vernisajul unei expoziții de artă 
plastică a artiștilor amatori parti- 
cipanți la concursul de creație din 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Peste 30 de artiști 
amatori de diferite profesii — mun
citori, marinari, elevi, angajați ai 
diferitelor instituții locale — expun 
lucrări de pictură și sculptură care 
surprind momente semnificative din 
lupta poporului nostru pentru apă
rarea ființei naționale și indepen
dență, precum și aspecte din reali
tatea socialistă a Dobrogei. • 
BUCUREȘTI. In cadrul acțiunilor 
organizate de Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și

muzicale (A.T.M.) în Festivalul na
țional „Cîntarea României" se în
scrie și recenta analiză a stagiunii 
curente a Teatrului „Giulești". Ar
tista emerită Dina Cocea, criticul 
Radu Popescu — redactor-șef la 
revista „Teatru", Elena Deleanu — 
directoarea Teatrului „Giulești", re
gizorii Dinu Cernescu, Letitia Popa. 
Tudor Mărăscu — realizatori ai 
spectacolelor pe această scenă, cri
tici de teatru au formulat puncte 
de vedere asupra orientării reperto
riale a teatrului, modalităților de 
expresie, folosirii potențialului ar
tistic al colectivului, relațiilor aces
tuia cu publicul spectator. • BA
CĂU. Peste 5 000 de artiști amatori 
din 22 comune ale județului Bacău 
s-au întrecut în faza intercoopera-

tistă a Festivalului național „Cînta
rea României". Alături de formații 
cu o bogată experiență scenică — 
corul din Oituz, dansatorii din 
Berzunți, taraful. din Berești-

Bistrița — s-au impus și unele for
mații tinere ca cele din comunele 
Negri, Filipești, Tîrgu Trotuș, Mi- 
năstirea Cașin, înființate în aceste 
zile. In toate cele 6 centre unde au 
avut loc întrecerile au fost organi
zate expoziții de țesături, cusături, 
ceramică, crestături în lemn, lucrări 
in piele și altele. • SATU MARE. 
La cea de-a 4-a ediție a „Reuniunii

corale sătmărene", 11 coruri din ju
deț — sindicale, ale așezămintelor 
culturale și școlare — precum și 
două din județele Bistrița-Năsăud 
și Maramureș. întrunind circa 800 
de coriști, au prezentat un frumos 
spectacol coral in cadrul manifes
tărilor organizate sub egida Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". • IALOMIȚA. Casa de cul
tură a sindicatelor din Slobozia 
găzduiește o primă manifestare ar
tistică a „Șoimilor patriei" : expozi
ția de desen „Ne iubim patria". 
Citeva titluri ale lucrărilor expuse 
de copiii de la grădinițele și cămi
nele din Călărași și Slobozia: „în 
Cosmos". „La muncă patriotică", 
„Blocul meu". „Lupta pentru elibe
rare". „Medalii pentru Nadia".

„Personaje din basme". • GALAȚI. 
La căminele culturale Băneasa, 
Smulți și la Casa de cultură Tg. 
Bujor s-a desfășurat faza intercoo- 
peratistă a Festivalului național 
„Cîntarea României", cu participa
rea formațiilor artistice din comu
nele învecinate. Librăria centrală 
din Galați a găzduit întîlnirea poe
tului Paul Sân-Petru cu , cititorii, 
intîlnire ocazionată de lansarea câr
tii sale „Pămînt de bun venit". Un 
montaj literar cinematografic cu 
titlul „Momente de glorie din lupta 
poporului român pentru indepen
dență națională" s-a desfășurat re
cent la cinematograful „Central" din 
Galați. • ALBA. In cadrul Festiva
lului național „Cintarea României". 
Ia liceul „Iacob Mureșianu" din Blaj

s-a desfășurat acțiunea politico- 
educativă „Cine este mindria șco
lii", al cărei program a cuprins o 
sesiune de comunicări și referate pe 
temă „Muncind' — devenim oameni 
de nădejde ai patriei", inaugurarea 
expoziției „Cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice oglindit în activita
tea practică a elevilor" și un spec
tacol cultural-artistic intitulat : 
„Mulțumim din inimă partidului". 
La Casa municipală de cultură din 
Alba Iulia a avut loc faza de masă 
a festivalului, la care au particir 
formațiile artistice de amatori 
Casei de cultură, clubului ți’' 
și școlii populare de a-

Corespopri
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SPANIA ORIENTUL
Fermă condamnare a actelor 

de teroare și violență
• Apel al opoziției democratice la calm și ordine • Ce
reri pentru desființarea grupărilor teroriste • „Asigurarea 
libertăților politice — condiție necesară a restabilirii clima

tului de liniște"
MADRID. — La Madrid a fost dat 

publicității un comunicat al forma
țiunilor politice care alcătuiesc opo
ziția democratică, printre ai căruț, 
semnatari se numără Santiago Car
rillo, secretarul general al Partidu
lui Comunist din Spania. Marcelino 
Camacho, liderul Comisiilor munci
torești, Jose Maria Gil Robles, lider 
al Federației Populare Democratice, 
Enrique Tierno Galvan, președintele 
Partidului Socialist Popular, precum 
și Jose Maria de Areilza, fost mi
nistru de externe al tării. Comuni
catul denunță „valul de teroare și 
violență-1 declanșat de persoane „ale 
căror obiective politice sînt contrare 
voinței de coexistentă și reconciliere 
a poporului spaniol". In document se 
cere guvernului să desființeze gru
purile teroriste care acționează ne
pedepsite și să procedeze la urmă
rirea judiciară a celor care incită la 
dezordine și crimă.

Comunicatul lansează un apel că
tre toate forțele politice și sociale 
din tară, cerîndu-le să evite orice ac
țiune de stradă care ar putea per
mite grupurilor teroriste să se dedea 
la noi acte de provocare. Se cere, de 
asemenea, forțelor polițienești sg 
pună capăt acțiunilor represive, care 
nu pot decit să contribuie la inten
sificarea violenței.

Documentul subliniază că este „in
dispensabilă încheierea rapidă și po
zitivă a negocierilor dintre guvern și 
forțele democratice, pentru restabili
rea climatului de liniște necesar e- 
xercitării libertăților politice și resta
bilirii democrației".

Referindu-se la atentatele comise 
la începutul acestei săptămîni de 
extremiști de dreapta, soldate cu 
asasinarea a cinci membri ai parti
dului comunist — patru Evocați și un 
muncitor — precum și la răpirea lui 
Emilio Villaescusa Quilis, președin
tele Consiliului Suprem al Justiției 
militare spaniole, Santiago Carrillo, 
secretarul general al P.C. din Spa
nia, a declarat miercuri că „aceste 
acțiuni monstruoase au constituit o 
tentativă de a crea dezordine poli
tică in țară și de a împiedica tre
cerea pașnică spre democrație". El 
și-a exprimat spetanța că victimele 
atentatului, a căror viață a fost 
luată pe nedrept, vor fi ultimele și 
că de acum înainte se va merge pe 
linia reconcilierii și a păcii in țară.

în semn de protest și de doliu, 
aproximativ 300 000 de muncitori din 
întreaga Spanie au răspuns, miercuri, 
la apelul la grevă generală lansat de 
Comisiile Muncitorești, Uniunea Sin
dicală Muncitorească și Uniunea Ge
nerală a Muncitorilor. Agențiile Asso
ciated Press și France Presse relevă,

pe de altă parte, că zeci de mii de 
persoane au trecut în aceeași zi in 
capitala spaniolă prin fața sicrielor 
cu corpurile neînsuflețite ale celor 
uciși în atentatul comis luni seară 
la biroul de avocați madrileni.

Intr-un comunicat oficial, dat pu
blicității de guvernatorul civil al Ma
dridului, se menționează că autorită
țile controlează situația din țară, asj- 
gurîndu-se protecția necesară pentru 
toate personalitățile politice; pentru 
sediile partidelor politice și sindica
telor. Comunicatul lansează un ' apel 
întregii populații la liniște și calm.

Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol (P.S.M.S.) a denunțat distribui
rea unor manifeste în numele său, 
care lansează apeluri pentru organi
zarea unor demonstrații și manifes
tații. Arătind că asemenea manifeste 
sînt în realitate falsuri grosolane, 
P.S.M.S. cere militanților și simpa- 
tizanților săi să adopte o atitudine 
calmă și responsabilă.

în același timp, un purtător de 
cuvint al sindicatelor spaniole de 
stînga, grupate în cadrul coordonării 
organizațiilor sindicale (C.O.S.) — 
care cuprinde socialiști și comuniști 
— a denunțat ca falsuri o serie de 
chemări la demonstrații și acțiuni de 
protest.

Conform aprecierilor coresponden
ților de presă de la Madrid, falsele 
manifeste distribuite în capitala spa
niolă ar proveni din partea unor 
grupări de extremă dreaptă.

Pe de altă parte, poliția spaniolă a 
arestat miercuri 24 de persoane în 
legătură cu atentatul organizat la 
Madrid de membrii unui grup de ex
tremă dreaptă împotriva unor avo- 
cați cunoscuți pentru vederile lor 
progresiste — informează agenția 
Associated Pfess. După cum s-a mai 
anunțat, în urma acestui atentat 
cinci persoane au fost ucise și alte 
cinci grav rănite.

In urma valului de violențe, 
președintele guvernului spaniol, 
Adolfo Suarez, și-a anulat vizita pe 
care urma s-o întreprindă, începind 
de joi, într-o serie de țări din regiu
nea Orientului Mijlociu — informea
ză agențiile France Presse și Asso
ciated Press, delegația spaniolă care 
va întreprinde vizitele proiectate, s-a 
anunțat , oficial, va fi condusă de 
Marcelino Oreja, ministru al afaceri
lor externe.

★
Intr-un comunicat dat publicității 

la Bruxelles, Asociația Internaționa
lă a Juriștilor Democrați își exprimă 
indignarea față de atentatul organi
zat la Madrid de elemente de extre
mă dreaptă împotriva unor avocați. >

MIJLOCIU
• înțelegere privind inițierea 
dialogului iordaniano-palesti- 
nean 0 Agenda consultărilor 
diplomatice în luna februarie

BEIRUT. — O.E.P. așteaptă ca su
veranul Iordaniei să fixeze data înce
perii dialogului iordaniano-palesti- 
nean — a declarat la Beirut cons;- 
lierul lui Yasser Arafat. Hani Al Has
san. care s-a întors dintr-o vizită 
efectuată în Iordania. El a precizat 
că s-a ajuns la un acord cu șeful 
statului iordanian în vederea deschi
derii dialogului „fără condiții preli
minare". De asemenea, s-a hotărft 
ca rezoluțiile întîlnirii arabe la nivel 
înalt de la Rabat, din 1974. cind 
O.E.P. a fost recunoscut drept unicul 
reprezentant legitim al poporului pa- 
lestinean. să stea la baza dinlogukf.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldhșim, va părăsi NeWjYork-ul 
la 31 ianuarie pentru o călătorie de 
aproximativ 15 zile în Orientul Mij
lociu. în afara convorbirilor pe care 
le va avea cu conducătorii țărilor vi
zitate (Egipt, Siria, Liban, Iordania, 
Israel), Kurt Waldheim va conferi, de 
asemenea, cu Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei.

Comunicatul O.N.U., anunțând iti
nerarul, precizează că obiectivul că
lătoriei constă în „consultarea părți
lor interesate asupra mijloacelor de 
reluare a procesului de negociere in 
vederea reglementării problemei O- 
rientului Mijlociu".

După cum a anunțat un purtător 
de cuvînt al Casei Albe, președinte
le Jimmy Carter a cerut secretarului 
de stat al S.U.A., Cyrus Vance, să 
efectueze o vizită de informare in 
Orientul Mijlociu, între 14 și 21 fe
bruarie 1977. Cyrus Vance va vizita 
cu acest prilej Israelul, Egiptul. Li
bia, Iordania, Siria și Arabia Saudită.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
.nu este'vorba'de o misiune de nego
cieri, ci de informare.

Președintele Pakistanului l-a primit 
pe ministrul de externe al României

ISLAMABAD 26 (Agerpres). — 
Ministrul afăcerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, aflat în vizită oficială la 
Islamabad, a fost primit de pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan, Fazal Elahi Chaudhry.

Cu acest prilej au fost transmise 
șefului statului pakistanez un căl
duros mesaj de prietenie din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, precum și urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și 
pace poporului pakistanez prieten.

Președintele Chaudhry, mulțumind 
cordial pentru mesajul primit, a 
transmis, la rîndul său. președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde și sincere 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate po
porului român prieten.

Cu ocazia primirii, a avut loc o 
convorbire asupra stadiului relațiilor 
româno-pakistaneze, remarcîndu-se 
cu deosebită satisfacție dezvoltarea 
lor accelerată, pe multiple planuri, 
în interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

La primire a fost prezent amba
sadorul român la Islamabad, Lucian 
Petrescu.

In aceeași zi au continuat convor
birile dintre ministrul' afacerilor ex
terne al României și ministrul de 
stat al apărării și afacerilor externe 
al Pakistanului. Au fost abordate 
unele aspecte ale vieții internaționa
le, cei doi miniștri referindu-se in 
mod deosebit la problemele instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale și. in context, la nece- 
srtatea consolidării solidarității și 
unității tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, prin acțiuni și metode 
specifice, pentru a se ajunge la a- 
doptarea unor măsuri - concrete, 
eficace, care să conducă la realiza
rea acestei importante cerințe a po
poarelor. Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă sinceră, cordia
lă, de stimă reciprocă și deplină 
înțelegere. Ministrul de stat al apă
rării și afacerilor externe al Pakis
tanului a oferit un dineu oficial. Cei 
doi miniștri au toastat pentru prie
tenia dintre popoarele român și pa
kistanez, pentru dezvoltarea rapor
turilor dintre cele două țări.

Conferinfa națională a lucrătorilor 
din industria carboniferă a R.P. Chineze

PEKIN 26 (Agerpres). — Agenția 
China nouă anunță că la Pekin s-au 
încheiat lucrările Conferinței națio
nale a lucrătorilor din industria car
boniferă, avînd ca temă popularizarea 
și adoptarea în acest domeniu a ex
perienței brigăzii de producție Tacin, 
cunoscută și apreciată prin ritmurile 
înalte de producție și stilul său de 
muncă socialist.

Delegații la conferință au analizat 
și adoptat planul de producție la 
cărbuni pe anul 1977. precum și o- 
biectivele de perspectivă în acest do
meniu. în luările de cuvînt și în do
cumentele conferinței s-a adresat

chemarea către oamenii muncii din 
această ramură importantă a eco
nomiei naționale de a acționa cu 
conștiinciozitate și hotărire revolu
ționară pentru îmbunătățirea condu
cerii întreprinderilor și pentru dez
voltarea intr-un ritm înalt a indus
triei carbonifere a Chinei.

Hua Kuo-fen, președinte al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez și premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și alți con
ducători de partid și de stat chinezi 
au primit pe delegații Ia lucrările 
conferinței.

Congresul Uniunii Socialiste Sudaneze
KHARTUM 26 (Agerpres). — In 

sala „Prietenia" din Khartum s-au 
deschis lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Uniunii Socialiste Suda
neze (U.S.S.). Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de președintele Repu
blicii Democratice Sudan, Gaafar

Mohammed El Nimeiri, președintele 
U.S.S.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la acest congres de tova
rășul Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Reuniune a latiniștilor
în localitatea italiană Rapallo a 

avut loc recent Congresul internațio
nal pentru promovarea studierii lim
bii latine. Delegații români, prof, 
univ. M. Baran și prof. Ioan Gostian, 
au subliniat rolul limbii și culturii 
latine în asigurarea continuității și 
unității milenare a poporului român.
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agențiile de presă transmit:

Pentru, reunificarea pașnică a Coreei
Documentul adoptat de Conferința comună a partidelor 
politice $1 organizațiilor obștești din R.P.D. Coreeană

PHENIAN 26 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.C.T.C.. Ia 
Phenian a fost organizată marți o 
conferință comună a partidelor po
litice și organizațiilor obștești din 
R.P.D. Coreeană, care a adoptat un 
document privind salvarea națională, 
pentru a pune capăt divizării na
țiunii, pentru a îndepărta peri
colul unui război și pentru acce
lerarea reunificării pașnice a ță
rii prin eforturi unite ale celor două 
părți, din Nord și Sud. Propunerea, 
în patru puncte, este conținută într-o 
scrisoare adresată partidelor politice, 
organizațiilor publice și tuturor pă
turilor sociale din Coreea de sud. tu
turor* compatrioților din străinătate.

In vederea reunificării Independen
te și pașnice a țării — se( arată în 
scrisoare — trebuie realizată o largă 
alianță a forțelor socialiste din nord 
și a forțelor democratice și patrio
tice din sud, dornice să realizeze re
unificarea țării. în al doilea rind. 
trebuie atenuate tensiunea dintre 
Nord și Sud și pericolul unul război 
nuclear — In vederea reunificăr-! 
independente și pașnice a tării. în 
acest scop, baza nucleară dîn Coreea 
de sud trebuie desființată, toate ar
mele de distrugere, inclusiv cela 
nucleare, trebuie eliminate. Iar tru
pele S.U.A. retrase. Se propune, tot

odată, participarea autoritătiloi1 mi
litare corespunzătoare Ia negocieri da 
dezarmare în vederea retragerii tru
pelor S.U.A., sistării sporirii poten
țialului militar și a cursei înarmă
rilor, reducerii forțelor armate și ar
mamentului și încetării introducerii 
de arme din străinătate.

Documentul se pronunță pentru 
crearea unei atmosfere de înțe
legere și unitate națională, pen
tru eliminarea confruntărilor și 
ostilităților. In același timp, se sub
liniază necesitatea lichidării regimu
lui scizionist, asigurarea libertății de 
expresie, de reuniune, asociere și 
manifestație, a libertății presei, pen
tru toți cei care aspiră la reunifica
rea pașnică a țării. Sînt necesare, 
totodată, eliberarea deținuților poli
tici și încetarea politicii ostile for
țelor patriotice. Pentru intensificarea 
încrederii mutuale, se preconizează 
promovarea unei colaborări economi
ce multilaterale între Nord și Sud.

Scrisoarea conține propunerea con
vocării unei conferințe consultative 
politice Nord-Sud — compusă din re
prezentanți ai tuturor partidelor po
litice, organizațiilor publice si pătu
rilor sociale din nordul și sudul țării 
— care să analizeze toate problemele 
privind reunificarea națională.

Convorbiri sovieto-coreene
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc miercuri o Intil- 
nire între Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. Aleksei 
Kosighin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. și Pak 
Sen Cer. membru al Comitetului Po
litic al C.C. al P.M.C., premierul Con

siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene. care se află într-o vizită ofi
cială in Uniunea Sovietică. Cu acest 
prilej — informează agenția T.A.S.S. 
— s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra extinderii In continuare 
a relațiilor sovieto-coreene în diferite 
domenii și asupra unor probleme in
ternaționale actuale.

Patrioții Zimbabwe își exprimă hotărîrea 
de a intensifica lupta de eliberare

Reacții după respingerea de către regimul de la Salisbury a 
propunerilor de soluționare politică a problemei rhodesiene

ECUADOR

Un pas important in procesul 
recuperării avuțiilor naționale
La Quito a fost pro

mulgat decretul prin 
care se autorizează a- 
chiziționarea. de către 
ministerele finanțelor 
și resurselor naturale, 
a întregului pachet de 
acțiuni deținut de că
tre compania nord-a- 
mericană „Gulf-Oil“ 
în cadrul consorțiului 
„Texaco-Gulf". De
cretul a intrat în vi
goare zilele trecute, 
urmind ca negocierile 
cu privire la indemni- 
zarea lui „Gulf Oii" 
să fie definitivate în 
cursul viitoarelor luni. 
Prin măsura luată, 
C.E.P.E. (întreprinde
rea de stat petrolieră 
ecuadoriahă) instituie 
practic controlul asp- 
pra operațiunilor de 
exploatare și comer
cializare a petrolului, 
de acum înainte deți- 
nind peste 62 la sută 
din acțiunile consor
țiului amintit.

Măsura marchea
ză un pas impor
tant în lupta poporului 
ecuadorian pentru re
cuperarea principalei 
bogății naturale — 
petrolul — și folo
sirea sa corespun- 

. zător cerințelor pro
priei dezvoltări. Ea 
se înscrie, în același 
timp, în contextul mai 
larg al confruntărilor 
țărilor latino-ameri- 
cane cu societățile 
transnaționale.

Ecuadorul este o 
țară producătoare și 
Exportatoare de pe
trol de dată recentă. 
Pină în 1967, cind au 
fost identificate .bo
gatele zăcăminte din 
selva amazonică, în

provincia Oriente, E- 
cuadorul era „țara ba
nanelor", cu o econo
mie purtînd amprenta 
monoculturii și deci 
depinzînd puternic de 
fluctuațiile de pe piața 
materiilor prime agri-' 
cole. Descoperirea pe
trolului și veniturile, 
chiar mult trun
chiate, obținute din 
vinzările pe piața 
externă au oferit țării 
posibilitatea să elabo
reze o strategie pe 
termen mai lung vi- 
zind dezvoltarea tutu
ror sectoarelor vieții 
economice și sociale. 
Cum era și firesc, în 
cadrul programului de 
transformări econo- 
mico-sociale și politi
ce, inițiat de guvernul 
de la Quito în ultimii 
ani, redobîndirea su
veranității asupra 
cimpurilor petrolifere, 
în general a industriei 
petrolului, inițiativa 
unei politici naționale 
în acest domeniu au 
ocupat un loc central. 
Văzindu-și amenința
te profiturile, societă
țile străine au opus 
constant rezistentă po
liticii guvernamenta
le. Sprijinindu-se pe 
cercuri autohtone de 
dreapta, legate de in
teresele capitalului 
străin, „Texaco-Gulf" 
a acționat continuu 
pentru a crea dificul
tăți economice statu
lui (reducind, de pil
dă, în mod arbitrar, 
pe lungi perioade, 
producția medie zil
nică și scăzind impli
cit veniturile statu
lui), concomitent cu o 
opoziție deschisă față

de deciziile guvern 
mentale din sfera re
lațiilor externe (cum 
s-a întîmplat cu hotă- 
rirea de aderare a E- 
cuadorului la O.P.E.C., 
de exemplu).

In acest context, 
preluarea totalității 
acțiunilor „Gulf" — 
decizie amplu spriji
nită de forțele pro
gresiste și patriotice 
din țară — reprezintă 
o victorie importantă 
asupra companiilor
străine. Această ac
țiune capătă, totoda
tă, o semnificație mai 
largă, ca încă o dova
dă a ireversibilității 
procesului de recupe
rare a avuțiilor națio
nale pe diferitele me
ridiane ale lumii. 1

Preluînd controlul a- 
supra majorității sec
torului industriei pe
troliere, Ecuadorul a 
anunțat că producția 
de țiței, în prezent de 
210 000 barili zilnic, 
va "fi sporită cu încă 
60 000 de barili pe zi. 
Va spori, de asemenea, 
producția de derivate 
petrolifere (de curînd 
a fost dată în exploa
tare rafinăria de stat 
„Esmeralda", care mă
rește apreciabil capa
citatea de prelucrare), 
trecindu-se, în același 
timp, la o valorificare 
superioară, a celorlalte 
resurse naturale, pen
tru a se reduce decala
jele față de statele 
industrializate și a se 
accelera dezvoltarea 
generală a țării.

Valentin 
PAUNESCU

Comisia pentru dezvol
tare sociala, 3 cărel sesiune sa 
desfășoară la Geneva, sub președin
ția reprezentantului României, pro
cedează la examinarea problematicii 
tineretului în lumea contemporană. 
Delegatul român a relevat impor
tanța pe care guvernul român și’oi-- 
ganizațiile de tineret o acordă edu
cării tinerei generații în spiritul înal
telor idealuri de pace, respect reci
proc 'și înțelegere între popoare.

Problema reglementării 
relațiilor S.U.S. — R. S. 
Vietnam. Andrew Young, amba-' 
sadorul desemnat al S.U.A. la O.N.U., 
a declarat, într-o convorbire cu re
prezentanți ai Comitetului senatorial 
pentru relații externe, că speră ca 
Statele Unite să își revizuiască ati
tudinea in privința admiterii Repu
blicii Socialiste Vietnam în O.N.U. 
— transmite Associated Press. EI a 
precizat că în prezent se examinează 
chestiunea de ansamblu a recunoaș
terii R S.‘ Vietnam și a intrării ei 
în O.N.U.

Cooperare polono-india-
La Delhi au fost semnate un 

acord polono-indian de cooperare e- 
conomicâ, industrială și tehnică cu 
durata de cinci ani, un acord in do
meniul transporturilor aeriene, pro
gramul de cooperare tehnico-științi-, 
fică și programul de schimburi cul
turale pe anii 1977—1978. Semnarea 
documentelor a avut loc în prezența 
primului ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, și a lui Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a- 
flat în vizită in India.

Primire. Stane Dolanț, secretar 
al Comitetului Execqtiv al Prezidiu
lui C. C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a primit delegația Uniu
nii Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), condusă de Joshua 
Nkomo, președinte al Z.A.P.U și li
der al aripii interioare a Consiliului 
Național African din Rhodesia. In 
cadrul convorbirilor au fost abordate 
situația din Rhodesia, aspectele ac
tuale ale luptei de eliberare de pe 
continentul african.

0 plenară a C.C. al P.C.
din Israel8 avut loc 13 Tel Aviv-
Plenara a fost consacrată analizării 
sarcinilor partidului în perspectiva a- 
legerilor parlamentare. Raportul la 
plenară a fost prezentat de Meir Vil- 
ner, secretar general al P.C.I.

oțel
Producția mondială

s-a cifrat anul trecut la
de

683,5

milioane tone, cu 5,76 la sută mai 
mult față de anul precedent. In rîn
dul țărilor capitaliste, S.U.A. se pla
sează pe primul loc, cu o producție 
de 116,3 milioane tone, urmată de Ja
ponia cu 107,4 milioane tone. Produc
ția de oțel a țărilor membre ale C.E.E. 
a fost de 134,4 milioane tone. în creș
tere cu 7,2 la sută.

• IN ADÎNCURILE 
TERREI. O instalație de foraj 
montată dincolo de Cercul Po
lar, în peninsula Kola, a per
mis, cu cîtva timp în urmă, 
cercetătorilor sovietici să exa
mineze minerale extrase de 
la o adîncime de 7 263 m. Rea
lizată de constructorii de mașini 
din Ural, instalația a fost în
locuită recent de o alta, de a- 
celași tip, dar cu o capacitate 
mai mare de pătrundere în 
scoarța Pămmtului. Pusă in 
funcțiune în toamna trecută, ea 
a și atins o adincime de 8 000 m. 
„Uralmaș-1 500“ — acesta e nu
mele noii mașini complexe — 
va scoate în curînd la iveală 
cristale de rocă de la 10 000— 
10 500 m, ceea ce va reprezenta 
o premieră mondială. Ea va 
face posibilă elucidarea unor

întrebări privind structura și 
geneza scoarței. Avînd in vede
re importanța științifică și eco
nomică a acestor cercetări, a și 
fost stabilit obiectivul eta
pei următoare : adîncimea de 
15 000 m.

• „AMUZAMENT" ? 
Aproape că nu există acum 
parc de distracții, locuri de. re
creare . în S.U.A., fără...... cursa
morții". Este vorba, după cum 
s-a mai relatat, de un joc me
canic, la care participanții, go
nind nebunește cu o mașină 
fictivă, urmăresc să ucidă cit 
mai multi din trecători — tot 
fictivi — be apar pe un ecran. 
Distracție numai aparent inofen
sivă, „cursa morții" este încrimi
nată de tot mai multe voci pen
tru vșditul ei caracter nociv — 
incitarea la violență. „9 000 de

pietoni «uciși» . intr-un singur 
an, fie chiar din amuzament, 
aceasta nu e nicidecum o joa
că" — sint cuvintele unui ex
pert in psihologie, Gerald 
Driessen, care, evocând acest 
bilanț al victimelor „cursei 
morții", s-a pronunțat pentru 
interzicerea nefastelor auto
mate.

• PORȚILE DIGULUI. 
Pentru a se apăra de dezlănțui
rile Mării Nordului, olandezii 
au ridicat, în decursul veacu
rilor, un adevărat baraj de di
guri de-a lungul coastei. După 
catastrofala furtună din 1953, 
soldată cu sute de victime ome
nești și pagube materiale esti
mate la mai mult de 1 miliard 
de dolari, s-a hotărit întregirea 
pină la capăt a acestui „zid" în

PAKISTAN : descoperirea unor 
mari zăcâminte petrolifere

Recent, in apropiere de locali
tatea Dhodak din nordul Pakis
tanului au fost descoperite im
portante zăcăminte de țiței, de 
excelentă calitate, estimate la 
200 milioane barili (un baril = 
circa 164 litri), exploatările, ur
mind să înceapă in următoarele 
6 luni. Această descoperire va 
da posibilitate Pakistanului să-și 
acopere în întregime necesitățile 
din producție) internă, știut 
fiind că, în ■ prezent, eea mai 
mare parte din petrolul folosit 
este importată. Localitatea Dho
dak formează împreună cu alte 
două localități, Rodo (unde cu 
cîtva timp în urmă s-au iden
tificat .zăcăminte de gaze) și 
Bhambore, așq-numitul „triunghi 
de aur", recentele descoperit" 
lăsînd să se întrevadă că aceas
tă zonă poate ascunde în 
adîncurile ei' și alte bogății.

Convenția națională a 
P.L.D. — Partidul Liberal-Demo
crat — din Japonia (de guvernămînt) 
a avut loc la Tokio, in incerca- 
rea relansării partidului, în per
spectiva confruntărilor electorale din 
vara acestui an. P.L.D. a înregistrat 
un puternic recul în recentele alegeri 
generale. Secretarul general, Masa
yoshi Ohira, a prezentat un raport cu 
privire la situația partidului, propu- 
nind un plan de reforme vizînd re
facerea unității P.L.Dx și revizuirea 
regulilor de alegere a președintelui 
P.L.D.

Lira sterlină — în ascen
siune. ® ser'e de bănci centrale 
vest-europene — din Franța, R.F.G., 
Elveția — au fost nevoite să inter
vină, marți. la bursele de schimb 
pentru a contracara tendința de' de
preciere a monedelor naționale, în

contextul unei creșteri a cursului 
lirei sterline.

Adunarea Consiliului Eu
ropei (occidentale) * aprobat 
un proiect de rezoluție care modifi
că o serie de prevederi privind com
ponenta grupurilor politice ce fac 
parte din acest organism consultativ 
vest-european. Se prevede, în esen
ță. ca numărul reprezentanților ne
cesari pentru formarea unui grup po
litic în cadrul Adunării să fie re
dus de la 20 la 15, in acest grup tre
buind să- fie cuprinși parlamentari 
din cel puțin trei state membre. A- 
ceastă modificare a permis celor 19 
deputați comuniști (13 italieni. 4 
francezi și doi portughezi) să consti
tuie primul grup parlamentar comu
nist de la crearea consiliului. Pre
ședinte al grupului a fost ales se
natorul comunist francez Cermolace

Respingerea de către șeful guver
nului minoritar rasist de Ia Salis
bury, Ian Smith, a propunerilor bri
tanice privind soluționarea pe calea 
tratativelor a problemei rhodesiene 
a provocat vii reacții de condamnare 
a atitudinii sale obstrucționiste.

I
Abel Muzorewa, liderul aripii exte

rioare a Consiliului Național African, 
a calificat hotărîrea lui Ian Smith 
drept „nefericită, inumană și tra
gică". Joshua Nkomo, președintele 
Uniunii Poporului African — Zim
babwe (Z.A.P.U.), lider al aripii in
terioare a C.N.Â., aflat in vizită la 
Belgrad, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că lupta popu
lației majoritare din Zimbabwe va 
continua pină se va ajunge la o so
luție dreaptă. ..Mișcarea noastră de 
eliberare este unită- Frontul patriotic, 
reunind principalele grupări politice, 
Z.A.P.U. și Z.A.N.U.. este o alianță' 
politică prin care s-a pus capăt di
sensiunilor dintre noi".

Secretarul general. al O.U.A. a de
clarat că Africa trebuie să ia acum 
în considerare intensificarea luptei 
de eliberare a Rhodesiei.

Ministrul de externe al Zambiei, 
Siteke Mwale, a adresat un apel sta
telor africane pentru ca ele să de
vină un „puternic spate al frântului 
în faza finală a luptei pentru inde
pendența Zimbabwe".

Ultimul refugiu

Smith șl Vorster, căpeteniile regimu
rilor rasiste din Rhodesia șl Africa 
de Sud, pe punctul de a fi înghițiți 
de mareea mișcării de eliberare (De
sen din ziarul „Chicago Sun-Times")

R F.G. IN CĂUTAREA DE REMEDII LA 0 PROBLEMĂ ACUTĂ:

plafonul șomajului a depășit milionul
La începutul lunii ianuarie. Ofi

ciul federal al muncii din Niirnberg 
publica un raport asupra situației 
de pe „piața muncii" din R.F. Ger
mania, ale cărui date au trezit în 
această țară un sentiment de îngri
jorare.

Raportul arăta că la sfîrșitul lunii 
decembrie existau în R.F.G. 
1 089 000 de șomeri — cu 105 200 
mai mult decit in luna noiembrie. 
Procentual, numărul celor fără de 
lucru a crescut de la 4.3 la 4.8 la 
sută, depășindu-se astfel plafonul 
de 1 milion. La numărul șomerilor 
totali se adaugă cel al angajaților 
cărora li s-a redus timpul de lu
cru, cu scăderea corespunzătoare a 
salariilor. Statisticile pun în evi
dență și faptul că primele victime 
ale concedierilor sînt muncitorii 
străini : procentul de șomeri în rîn
dul acestora este de 5,3 la sută.

Revista „DER SPIEGEL" apre
ciază că cifrele oficiale nu redau 
întreaga amploare a fenomenului și 
nici toate aspectele problemelor pe 
care le ridică. „în ultimii doi ani, 
în Republica federală — scrie 
această publicație — s-au pierdut 
1 700 000 de locuri de muncă. Am 
căutat să ușurăm intrticîtva situa
ția. concediind 600 000 de muncitori 
străini. Astfel, concedierile in in
terior au fost disimulate, dar de 
fapt am exportat șomajul din rîn
dul muncitorilor străini in propriile 
lor țări".

Este adevărat, datorită faptului că 
economia vest-germană a fost afec
tată de recesiune într-o măsură mai 
redusă, armata celor fără de lucru nu 
a atins în R.F.G. dimensiunile dra
matice din alte state occidentale. 
Pe de altă parte, reluarea activi
tății, după recesiune, a fost mal 
pronunțată în R.F.G. decît în alte 
țări vest-europene. Dar faptul că și 
în R.F.G. s-a ajuns, totuși, la un 
nivel relativ ridicat al șomajului 
nu face decit să sublinieze acuitatea 
fenomenului în ansamblul lumii ca
pitaliste și să arate că găsirea unor 
soluții este dificilă chiar în condi
țiile unor economii considerate ca 
prospere.

Problema șomajului formează' 
obiectul preocupărilor oficialităților 
— așa cum reiese și din Declara
ția guvernamentală prezentată în 
Bundestag de cancelarul Helmut 
Schmidt și din dezbaterile care 
au loc pe marginea ei. în acest 
context, șeful opoziției U.C.D./ 
U.C.S., Helmut Kohl, vorbind de 
pe poziții conservatoare, a cerut „O 
profesiune de credință mai clară a 
actualului guvern față de princi
piile economiei sociale de piață" — 
formulă prin care înțelege crearea 
unor condiții care să asigure creș
terea influenței pozițiilor patrona
tului. Dar tocmai împotriva unul 
asemenea lucru se ridică cercurile 
sindicale vest-germane, care se pro

nunță pentru soluții „în mai mare 
măsură corespunzătoare revendică
rilor salariaților".

Pe această linie, presa vest-ger
mană consemnează elaborarea u- 
nui document de peste 1 000 de 
pagini, de către o comisie guver
namentală formată din economiști, 
sociologi, reprezentanți al sindica
telor și unor cercuri ale pa
tronatului, avînd ca temă „fo
losirea integrală a forței de 
muncă". Și alte organisme au 
elaborat diferite modalități de so
luționare. Dar — după cum apre
ciază presa vest-germană — reme
diile propuse nu țin seama de com
plexitatea actuală a fenomenului. 
„Experții — scrie „Der Spiegel" — 
sint evident depășiți. Mecanismul 
clasic nu se mai potrivește 
realităților actuale la sfîrșitul 
anului trecut, deși s-a înregistrat o 
creștere economică, șomajul nu s-a 
diminuat".

Tocmai de aceea, relevînd că, 
„odată cu creșterea profiturilor nu 
sporește și numărul locurilor de 
muncă, ci se diminuează prin mă
suri de raționalizare" (care nu țin 
seama de irtteresele oamenilor 
muncii — n.r.), Heinz Oskar Vetter, 
președintele Uniunii sindicatelor 
vest-germane, avertiza patronatul 
că „vremurile- de reținere sindicală 
lint acum de domeniul trecutului".

C. VARVARA
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calea mării. Odată cu lucrările 
din ultimii ani, în acest scop, 
s-a ivit însă o problemă difi
cilă : poluarea tot mal accen
tuată a Rinului — ce se varsă 
în Marea Nordului — ar putea 
aduce, în condițiile tăierii ori
cărei legături a fluviului cu a- 
ceasta, grave perturbări ecolo
gice. Acesta este cazul zonei 
Oosterschelde, din perimetrul 
deltei Rinului, unde speciile de 
moluște și alte viețuitoare ac
vatice n-ar' putea supraviețui 
fără apele curate provenind din 
mareele marine. Drept urmare, 
s-a optat, in zona amintită, 
pentru un sistem special de în
diguire, dispunind de un număr 
de 80 de porți de cite 40 metri 
lărgime fiecare ; el permite

circulația apei de mare, puțind 
fi, în același timp, complet în
chis, cind se anunță perioade 
de furtună. *

• IN LUPTA CU RO
ZĂTOARELE. Cultivatorii 
de orez venezueleni au de fă
cut față, unui dușman nemilos 
— șobolanii, care au devorat 
bună parte din recoltele de orez 
de anul trecut. Prin proporțiile 
sale, invazia șobolanilor a fost 
calificată drept o „calamitate 
națională". Țară exportatoare 
de orez, Venezuela a fost ne
voită acum să recurgă la ma
sive importuri pentru a-și aco
peri deficitul alimentar în acest

sector. Rămin deocamdată ne
cunoscute cauzele acestei proli
ferări în masă a șobolanilor.

• ENERGIE DIN 
SOARE. Prima centrală he- 
lioelectrică din Japonia va fi 
construită in apropierea orășe
lului Nyo — prefectura Kagawa 
— pe locul actualei plăji. Pro
iectul, în valoare de șase mili
arde yeni, urmează a fi realizat 
în viitorii trei ani. Crearea a- 
cestei centrale electrice face 
parte din programul japonez 
intitulat „Lumina solară".

• FORȚA VIEȚII. Oa- 
.nenii de știință argentineni au 
izbutit să „reînvie" trei semin
țe de amarant, plantă ce crește 
pe colinele Anzilor. Descoperite 
lntr-o peșteră muntoasă din

provincia Mendoza de sud, tn- 
tr-un vas închis ermetic, se
mințele aveau vîr sta de 3 000 
de ani. La zece zile după ce 
au fost puse in pămînt, semin
țele au încolțit, din ele dezvol- 
tindu-se plante cu o lungime 
de 18 milimetri.

• MALADIE MISTE
RIOASĂ A SUGARI
LOR. O boală, deocamdată 
misterioasă, face anual mii de 
victime printre copiii mici din 
S.U.A. și alte țări. Medicii au 
fost surprinși de unele stranii 
particularități ale acestei ma
ladii denumite uzual S.D.S. 
(sindromul decesului subit la 
sugari) : ea lovește de obicei 
copii din grupa de virstă 2—4 
luni și numai • în timp ce dorm, 
fără ca mal înainte să se fi

manifestat simptoms neliniști
toare. La o parte din victime 
au fost descoperite banale in
fecții ale căilor respiratorii su
perioare. Potrivit presupuneri
lor unui grup de cercetători 
newyorkezi, aceste infecții pot 
deveni totuși fatale, deoarece 
prelungesc întreruperile spon
tane ale respirației, intervenite 
uneori la sugari în somn.

• CALCULATORUL 
Șl LUMINA. Micul calcula
tor „Solar 1980", construit la 
Zurich, folosește o sursă de e- 
nergie inepuizabilă — lumina 
zilei. Celulele bateriei solare 
transformă direct lumina în 
energie, ceea ce asigură posibi
litatea de utilizare a aparatu
lui în orice loc și în orice con
diții. Calculatorul este garantat 
pentru 10 000 de ore de lucru.
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