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Producție fizică peste plan
Hotărî te să transpună 

neabătut în viață indica
țiile date de secretarul 
general al partidului, cu 
prilejul vizitei de lucru 
din 3 ianuarie a.c., colec
tivele de muncă din uni
tățile economice dolje- 
ne depun eforturi sus
ținute pentru realizarea 
exemplară a planului de 
producție. Astfel, prin a- 
plicarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice, care 
au dus la creșterea pro-

ductlvității muncii, a fost 
posibilă realizarea in pri
mele două decade ale lu
nii ianuarie a unor în
semnate sporuri supli
mentare de producție : 
peste 630 tone îngrășă
minte cu fosfor. 122 tone 
țiței extras, 4 000 metri 
pătrați țesături tip bum
bac, confecții-textile în 
valoare de peste 50 000 
lei, 368* tone ulei comes
tibil, circa 12 tone unt 
ș.a. (Nicolae Băbălău).
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în fața unui permanent examen:

COSTURI REDUSE, EFICIENȚĂ SPORITĂ
întrebări, răspunsuri și... cîteva sugestii privind construcțiile

și tehnologiile pentru industria ușoară
Potrivit exigentelor formulate de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central 
din 2—3 noiembrie 1976 șl la consfătuirile de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din anul trecut, colectivele 
Institutelor de cercetare științifică șl Inginerie teh
nologică, de proiectare pentru construcții au dato
ria să desfășoare o amplă șl permanentă activi
tate pentru creșterea puternică a eficienței econo
mice in domeniul investițiilor.

Corespunzător prevederilor, thdtîs* 
triei ușoare — ramură chemată 
contribuie Ia satisfacerea cît 
deplină a cerințelor populației 
bunuri de consum — îi sînt alocate 
în actualul cincinal însemnate fon
duri de investiții pentru dezvoltarea 
și modernizarea capacităților produc
tive. Numai în acest an vor fi puse 
în funcțiune 67 noi obiective de 
investiții. Care este aportul Institu
tului de proiectări tehnologice pen
tru industria ușoară (I.P.I.U.) la creș
terea eficienței economice a investi
țiilor din această ramură, sarcină de 
importanță excepțională subliniată 
de secretarul general al partidului ? 
Ce măsuri concrete au fost luate în 
această direcție, în ce constau efec
tele lor practice ? Ce experiență po
zitivă s-a acumulat în institutul bucu
reștean pentru îmbunătățirea radi
cală a activității de proiectare ? Cum 
este fructificată și îmbogățită aceas
tă experiență ?

Notăm, pentru început, răspunsul 
directorului institutului, inginerul 
GEORGE COJOCARU, in legătură cu 
orientările generale ale activității de 
proiectare și inginerie tehnologică in , 
domeniul iîrvestițiiloț din industria 
ușoara :, ; ... - .

— Practic, au fost revizuite pînă 
acum toate proiectele, atît cele pen-
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* . Economii de materiale de construcții
Prin studierea posibili

tăților de reducere a cos
tului lucrărilor de con- 
strucții-montaj la 25. de 
obiective industriale, din 
cele peste 50 prevă
zute a se construi sau 
extinde în cincinalul ac
tual, în județul Bistrița- 
Năsăud au fost puse în 
evidență substanțiale re- 

a 
materialelor de construc
ție și a diferite . echipa
mente. Este vorba de pes-

zerve de economisire

te 25 800 tone ciment, 
6 100 tone oțel-beton, 850 
tone profile metalice, ca 
și de alte însemnate can
tități de tablă, radiatoare, 
conducte, poduri rulante, 
cabluri electrice ți telefo
nice, aeroterme, ventila
toare, corpuri de ilumi
nat, motoare electrice ș.a. 
Se cuvine remarcat faptul 
că reducerile respective au 
depășit 30 la sută din 
costurile prevăzute ini
țial. (Gheorghe Crișan).

„tN CURSUL ANULUI 1977, sublinia 
secretarul general al partidului, VOR 
TREBUI CONTINUATE EFORTURILE PEN
TRU NOI REDUCERI DE MATERIALE, 
ELABORAREA DE NOI TEHNOLOGII, NOI 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII, REDU
CEREA COSTURILOR LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCȚII-MONTAJ”.

Pornind de la aceste Imperative fundamentale ale 
activității de investiții, ziarul nostru deschide, în-

țru lucrările aflate în curs de execu
ție, cît și cele destinate obiectivelor 
j&.căror construcție începe în 1977. 
Așa. cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe primul plan 
a fost pusă problema tehnologiei, 
deoarece de aceasta depinde pro
ducția. Concret, pentru înfăptui
rea acestui obiectiv, fiecare pro
iect trebuie să răspundă urmă
toarelor exigențe relevate cu toată 
claritatea de secretarul general al 
partidului :

• introducerea celor mai noi pro
cese tehnologice, care să asigure va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, consumuri specifice mini
me, să ducă la realizarea unei efi
ciente ridicate a investiției și a unor 
produse de calitate superioară :

• stabilirea rațională a fluxurilor 
tehnologice, în scopul restrîngerii 
suprafețelor construite, eliminării su
pradimensionărilor și obținerii da 
randamente ridicate în utilizarea 
mijloacelor tehnice ;

• dotarea noilor capacități cu uti
laje produse în cea mal mare parte 
în tară ;

• promovarea metodelor de orga
nizare științifică a produeției și a, 
muncii, astfel îneît noile capacități 
să realizeze din prima etapă de func-

Șiționare o productivitate 
ridicate.

Pe primul plan, tehnolo* 
giile. Intr-adevăr, în institutul 
bucureștean există numeroase dovezi 
practice care atestă că aici accentul 
principal în elaborarea proiectelor 
noilor obiective este pus pe rezolva
rea în condiții de eficientă superioa
ră a problemelor tehnologice.

Iată una dintre ele.
— Nu de mult — ne spune ingine

ra ELENA IONESCU —colectivul de 
proiectare a obiectivului „Dezvolta
rea tăbăcăriei Jilava" a întreprins o 
analiză critică a proiectelor! inițiale 
ale investiției. Punctul de porjui'â l-a 
constituit revizuirea fluxului Tehno-

cepînd de astăzi, rubrica: „Proiectarea tn fața 
unui permanent examen : costuri reduse, eficiență 
sporită", în cadrul căreia se vor compara siste
matic, în mod concret, rezultatele obținute cu re
sursele reale existente, pentru a pune în evidență, 
împreună cu cadrele din institutele de specialitate, 
experiența dobîndită, noi direcții în care trebuie 
îndreptate eforturile pentru ca sarcinile pe acest 
an, pe întregul cincinal, să fie îndeplinite in con
dițiile creșterii substanțiale a eficienței economice.

*
o eficiență

constituit revizuirea fluxului Tehno
logic, initial desfășurat în patru cor
puri de clădiri cu structuri construc
tive diferite. Prin găsirea unor solu
ții tehnice imbunătătite și regruparea 
fazelor tehnologice în numai două 
clădiri, noul proiect asigură nu nu
mai realizarea unor produse de ca
litate superioară, dar si reducerea cu 
30 la sută a suprafețelor de producție. 
Nu numai fluxul tehnologic a fost 
regîndit. Concomitent, s-a trecut la 
alegerea unrl noi structuri de rezis
tentă pentru construcție : s-au folo
sit stîlpi cu dimensiuni mai redusa.

elemente de planșeu curbe de 18 
metri deschidere cu goluri pentru 
luminatoare din poliesteri armați cu 
fibre de sticlă ; la închideri s-a pre
văzut utilizarea înlocuitorilor de că
rămidă. a elementelor din profilit. 
Ca rezultat al acestor măsuri, la noile 
capacități de la tăbăcăria minerală Ji
lava.. costul total al investiției va fi 
cu 12,8 la sută mai mic, valoarea lu
crărilor d<f construcții-montaj — cu 
32 la sută, consumul de ciment se va 
reduce eu 36 la sută, iar cel de me
tal cu 30.8 ta sută.

Dar, așa cum am reținut din discu
țiile avute în institut, prin filtrul cri
tic, exigent al gîndirii proiectanților 
au fost trecute multe alte procese teh
nologice. în sectorul filaturilor de 
bumbac, bunăoară, a fost introdusă 
o nouă tehnologie de producere a 
firelor cardate pe mașini de filat cu 
rotor, in locul mașinilor de filat cu 
inele, la două întreprinderi -- dez
voltarea filaturii „11 Iunie" din Cis- 
nădie și unitatea nouă din Tîrgu Lă- 
puș. Avantajele : scurtarea duratei 
procesului tehnologic, reducerea cu 
20 la sută a suprafețelor construite și 
o productivitate a muncii cu 120 la 
sută mai mare față jje sistemul de 
filat clasic. Pentru noua’tesâtorie de

PENTRUVOCAȚIA 
ESENȚIAL

Cultivarea pasiunii pentru cunoașterea 
esenței fenomenelor - o problemă 

de rigoare morală în formarea tinerilor 
specialiști

mentele deosebit de 
active de care dispu
ne actualmente medi
cina. La fel se pune 
problema în biologie 
și în numeroase alte 
domenii. în astfel de 
condiții se ridică pe 
bună dreptate proble
ma de ce această ori
entare și aceste rezul
tate nu se reflectă în 
măsura cerută în acti
vitatea de formare a 
tinerelor generații.

Ceea ce se con
stată adeseori la ele
vii șl studenții noș-

Dintotdeauna mintea 
omenească a căutat nu 
numai să cunoască, ci 
și să explice natura 
înconjurătoare și feno
menele vieții. Dar. în 
trecutul mai îndepăr
tat, în lipsa unor cu
noștințe destul de pre
cise, încercările se re
duceau la speculații 
sau la formularea u- 
nor teorii insuficient 
fundamentate. Mijloa
cele de investigația 
create de știința și 
tehnica contemporană 
oferă, în schimb, nu 
numai posibilitatea de 
a scoate la iveală fap
te noi, ci și de a cu
noaște structura mate
riei pînă la cele mai 
mici particule, de a 
pătrunde din ce în ce 
mai adine în esența 
fenomenelor vieții. Să 
ne gindim doar la sta
diul la care s-a ajuns 
in cunoașterea substra
tului biochimic al pro
ceselor ereditare.

Aducind în discute 
un exemplu dintr-un 
domeniu mai limitat, 
acela în care lucrez, aș 
putea spune că mult 
timp aportul biochi- 
miei a fost mai mult 
de ordin practic, in 
sensul că a îmbogățit 
arsenalul mijloacelor 
de diagnostic prin do
zarea precisă a unor 
substanțe din orga
nism. în prezent, bio- 
chimia, împreună cu 
biofizica și alte ști
ințe aduc impor
tante contribuții la 
elucidarea cauzelor și 
mecanismelor care ge
nerează boala, ceea ce 
pentru noi înseamnă o 
mai bună cunoaștere a 
esenței proceselor pa
tologice. De asemenea, 
în prezent nu se poa
te concepe o terapie 
rațională și eficientă 
fără a cunoaște în 
plus reacțiile pe care 
le produc în organis
mul uman medica-

însemnări 
de acad.

Aurel MOGA

tri. și chiar la tinerii 
specialiști care lucrea
ză în invățămînt. cer
cetare sau practică, nu 
este atît o penurie de 
cunoștințe, cît mai ales 
însușirea insuficientă 
a unor principii funda
mentale ale discipline
lor respective. Date 
fiind multitudinea de
taliilor oferite de 
cursuri și de manua
le, ei pun accentul pe 
memorizarea de date, 
cifre, formule sau pro
cedee tehnice, ce se 
vor reproduce la exa
mene. dar care in
tr-un timp scurt sint 
uitate. Or, cum bine se 
știe, important este 
nu numai de a cunoaș
te. ci și de a înțelege 
ceea ce se petrece in 
organismul uman, fie 
sănătos, fie bolnav, de 
a înțelege relațiile o- 
mului cu lumea încon
jurătoare, precum și 
rolul, său în societate, 
îmi dau seama că toa
te acestea au fost spu
se, și nu o singură 
dată, dar tot atit de 
adevărat este că si
tuația nu s-a schimbat

prea mult și problema 
merită să fie din nou 
pusă în discuție.

Una dintre cauze, 
cel puțin in ce pri
vește domeniul învă- 
țămintului medical, 
este publicarea unui 
număr enorm de lu-' 
crări te conțin cu pre
cădere fapte clinice, 
experimentale sau de 
laborator, care nu se 
finalizează prin gene
ralizări teoretice și 
țin prea puțin seama 

. de nevoile practicii.
Un rol aparte a a- 

vut și procesul de hi- 
perspecializare, în vogă 
nu cu mulți ani în 
urmă, care a determi
nat înmulțirea discipli
nelor din învățămîntul 
superior. Reducerea, 
între timp, a număru
lui acestora, cit și a 
cursurilor teoretice, a 
dus la o concentrare a 
materiei, dar nu și la o 
schimbare de Concep
ție și de metodă pe
dagogică. așa cum ar 
fi fost firesc, așa cum 
este de dorit în epoca 
noastră de reală ex
plozie informațională. 
Paradoxul este cu atît 
mai evident cu cît se 
știe că acesteia îi vom 
putea face față culti- 
vîndu-le, dezvoliîn- 
du-le tinerilor vocația 
pentru esențial, con
cepută atît ca instru
ment practic de lucra, 
cit și — poate tocmai 
de- aceea — ca rigoa
re morală, ca „gust" 
pentru stăpinirea atri
butelor fundamentale 
ale proceselor și fe
nomenelor. capabile să. 
explice, dar și să pre
vadă, să prospecteze 
direcțiile de evoluție 
ale lumii contempo
rane.

Ținînd seama de 
toate acestea, trebuie
(Continuare 
în pag. a H-a)
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RUBRICILE NOASTRE : Din poșta redacției — fapte, opinii, 
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De pretutindeni

Lucrări de extindere a secției cuptoare adinei la 
Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște

(Continuare in pag. a V-a)

Truditorii pămîntului 
românesc s-au văzut ne- 
voiți, nu o dată de-a lun
gul istoriei noastre eroice, 
să-și lase plugul în braz
dă și să plece pe cîmpul 
de bătaie, schimbindu-și 
sapa, coasa, securea, fur
cile in arme de luptă. Un 
moment cu totul aparte 
l-a constituit războiul de 
independentă de la 1877, 
cînd țăranii deveniți do
robanți și-au cucerit cu 
vitejia for 
renume.

Țăranii, 
mii de ani 
strămoșesc, 
din coapsa 
străbun, 
crimi, 
legați de el cu mii și mii 
de rădăcini incit nici un 
vifor al istoriei și ispita 
nici unui rai nu i-a putut 
desțăra, țăranii au fost 
aici dintotdeauna și au 
rămas necontenit acasă. 
Chiar cind maștera soar
tă i-a purtat pe cărări 
îndepărtate, ei duceau 
țara în suflet și se simțeau 
mereu acasă. Cum nu s-au 
smuls din rădăcini și n-au 
plecat aiurea brazii și fa
gii munților cînd i-au vi- 
forit marile furtuni, așa 
și ei nu s-au ferit din 
calea viscolirilor istoriei, 
rămînînd aici acasă să-și 
privegheze morții, căzuți 
în înfruntările cu dușma
nii, să-și crească pruncii 
în omenie și-n spiritul 
dragostei de țară, să are 
și să samene, să clă
dească sate și să dureze 
cetăți, să plîngă și să 
cinte doine, să practice 
ritualuri milenare, care 
atestă o profundă și cu
prinzătoare concepție asu
pra lumii, să lupte și să 
scape de sub jugul străin 
„sărmana scumpă țară", 
bătindu-se cu un eroism 
legendar împotriva asu
pritorilor de tot

Nevoia, dorul 
țațe, dreptate și

I de'nță națională 
\ din brazdă, i-a smuls de

1.

un nepieritor

lucrătorii de 
ai pămîntului 
născuți parcă 

acestui lut 
stropit cu la- 

sînge și sudoare,

felul.
de liber- 
indepen- 
i-a scos

la muncă și i-a dus pe 
cîmpul de luptă. Plecînd 
„de-acasă de la plug" s-au 
dus cu un patriotism fier
binte, în 1877, în șanțurile 
de la Plevna, să cucereas
că independența neamu
lui și a țării, așa cum ni-1 
înfățișează Coșbuc intr-o ' 
memorabilă poezie : „Bur- 
cel in șanț muri strivind I 
O tivgă păgînească, / Șoi- 
mu’n redan căzu răc
nind : 7 Moldova să tră-

Țăranii — vorba asta 
de-atîtea ori ocărită, în 
regimul burghezo-moșie- 
resc, de-atîtea ori linguși
tă. scrîșnită printre dinți 
de oprimatori, așezată u- 
neori. de ocazie. în versuri 
solemne, înghesuită în su- 
dalmele exploatatorilor, a-, 
dusă în discursurile de 
tristă memorie ale politi
cienilor demagogi, ca un 
fel de frunză verde în 
cîntecele populare — ță-

Pleci nd
„de-acasă 
de la plug... ct

de Ion Dodu BĂLAN

Iască 1" t] Burcel era ol
tean, uh pui, '7 'Ajuns din 
întimplare / între flăcăii 
din Vaslui, / Viteaz mi- 
nune-mare. / Iar cind 
muri, strivind în șanț / O 
tivgă păgînească. / Stri
gat-a bietul dorobanț : / 
Muntenia să trăiască ! / t 
El (căpitanul, n.n.) auzise 
pe cei doi, / Ce spuseră’n 
cădere / Și jâlnic se ’nal- 
ță’n noroiu, / Privindu-i 
cu durere. / Le zise-apoi : 
„O țară e, / Cum una 
ni-e mînia ! / Muntenia, 
Moldova — ce ? / Trăias
că România ! / / Atunci și 
Șoimu și Burcel, / Cu fața 
’nseninată, / Priviră lung 
și-adînc la el / Și-au tre
sărit de-odată. / Spre-a- 
celaș loc, spre Nord pri
vind. / Și sus apoi, tăria. / 
Toți trei strigar’atunci 
murind: / Trăiască Româ
nia !"

rănii, multă vreme fcdpa 
țării, dar și talpa suferin
țelor, se identifică, pînă la 
un punct, nu numai fone
tic cu tara, cu strămoșes
cul terra, ci și. organic, cu 
spiritul și istoria ei mul
tiseculară. Ei sînt aici pe 
plaiurile de pe ambele 
versante ale Carpaților. 
dintotdeauna. Au semănat 
griul, au crescut vitele și 
au cultivat vița de vie ca 
daci și ca romani și au 
continuat să le cultive 
veacuri de-a rîndul ca 
români. Au cîntat și au 
făcut versuri alături de 
Orfeu și au continuat să 
cînte balade și doine, cîn- 
tece voinicești și de hai
ducie la plug, la ciobă
nit sau în ostile eroice 
ale marilor noștri voievozi 
Mircea cel Bătrin. loan 
Vodă. Vlad Țepeș. Ștefan 
cel Mare. Mihai Viteazul.

Țărănimea a pus baze
le culturii noastre mate
riale și spirituale. Știind 
să samene griul și porum
bul în brazde adinei, ea 
a știut, cu aceeași price
pere, să-și samene pati
mile și durerile, nădejdi
le și bucuriile în brazde 
de trohei și iambi și să 
creeze o poezie inegalabi
lă : doina care rezumă 
pe coordonatele ei tema
tice întreaga noastră exis
tență și căreia G. Coșbuc 
i-a ridicat, tocmai de a- 
ceea, un adevărat monu
ment poetic : „Copilă, tu 
ești gata / De-a pururea 
să plîngi ! / Și cînd ești 
tristă. Doino, / Tu inima 
ne-o frîngi. / Dar nu știu 
cum. e bine / Cînd plîngi, 
că’n urma ta / / Noi 
plingem toți, și-amarul / 
Mai dulce ni-e așa / Și 
toate plîng cu tine / Și 
toate te’nțeleg, / Că’n ver
sul tău cel jalnic / Vor- 
bește-un neam întreg".

Din amarul și din su
fletul țăranilor înviforat 
s-au stîrnit marile răs
coale, începînd cu cea de 
la Bobîlna în care au 
luptat alături români și 
maghiari, continuind cu 
aceea a lui Horia, Cloșca 
și Crișan, de la 1784, șl 
revoluția lui Tudor Vladi- 
mirescu, de la 1821. pen
tru a culmina cu tragica 
epopee a anului 1907, cînd 
11000 dintre ei au intrat 
pentru vecii în țarina a- 
tît de frămîntată a patriei, 
murmurînd, poate, mai ve
chea poezie a lui G. Coș
buc Noi vrem pămint i 
„Flămînd și gol, făr’adă- 
post, / Mi-ai pus pe u- 
meri cit ai vrut. / Și m-ai 
scuipat și m-ai bătut / Și 
cîne eu ți-am fost ! 1 
Ciocoi pribeag adus de 
vint, / De ai cu iadul 
legămînt / Să-ți 
cîni, lovește’n
(Continuare 
în pag. a IV-a)

fim tot 
noi! f

Un aspect de muncă de la 
întreprinderea mecanică din 

Roman Sosirea în Capitală
Producția, productivitatea 
și cheltuielile materiale

în întreprinderile agricole de stat
Realizările din primul an al actualului cincinal, obiectivele rea

liste, mobilizatoare, caracterul cuprinzător, multilateral al măsurilor 
preconizate în acest an marchează o etapă nouă în dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste — și anume trecerea la o agricultură inten
sivă. de inaltă productivitate și eficiență economică. în legătură cu 
modul în care întreprinderile agricole de stat răspund sarcinilor com
plexe trasate 
o convorbire
CAPISIZU.

în acest domeniu de conducerea partidului, am avut 
cu șeful departamentului agriculturii de stat, Marin

ți concluzii mai— Ce învățăminte 
importante se desprind din activita
tea desfășurată anul trecut, pentru 
ca in 1977 să crească contribuția co
lectivelor din întreprinderile agri
cole de stat la 
realizarea produc
țiilor prevăzute 
in planul de stal?

— Anul 1976 ? 
însemnat si pen
tru lucrătorii din 
agricultura 
stat anul 
mobilizări' puter
nice în vederea 
transpunerii în 
viață a prețioaselor indicații date, 
in repetate rinduri, de secretarul 
general al partidului, 
Nicolae C 
în primul 
îndepliniți T._ ,_ ______________
sintetici ai planului. în comparație 
cu anul 1975, producția marfă reali
zată a fost mai mare cu 15 la sută, 
producția globală industrială — cu 
22 la sută, livrările la export au spo
rit cu 20 la sută.

Dar. din analizele pe care le-am 
efectuat în spirit critic și autocritic, 
așa cum ne invață și ne cere con
ducerea partidului, reiese că există 
încă deosebiri neiustificate de la o 
unitate la alta în ce privește nivelul 
producțiilor realizate. Aceste deca
laje sint o consecință a faptului că

nu în toate unitățile și verigile or
ganizatorice. de jos pină sus. s-a 
muncit cu competență tehnică și eco
nomică, cu exigența și răspunderea 
pe care le impun sarcinile actuale.

de 
unei

O convorbire la departamentul 
de specialitate în lumina exigențelor 

economice ale acestui an

tovarășul 
"eaușescu. Drept urmare, 
an al cincinalului au fost 
și depășiți toți indicatorii

Prin urmare, cea mai importantă 
concluzie ce o desprindem, pe care 
de altfel o regăsim in permanentă 
în indicațiile 
Ceaușescu. este 
cultură factorul 
oamenii. Ei sint 
rodnicia păminlului.

Pentru 1977 ne-am propus cî- 
teva obiective principale, care să asi
gure atit realizarea sarcinilor de plan 
pe anul in 
griculturii 
și anume : 
dii atit în 
zootehnie ;
nomice. urmărind ca toate produse
le. fermele și întreprinderile să de
vină rentabile ; folosirea cu maximă 
eficiență a mijloacelor de producție

din dotare ; modernizarea fermelor 
zootehnice și organizarea muncii pe 
echipe specializate de mecanici-în- 
grijitori : creșterea productivității 
muncii. Pentru fiecare sector de acti
vitate avem in diferite zone ale țării 
unităti-etalon, care încă din 1975 au 
început și au realizat modernizări ale 
proceselor tehnologice, folosesc me
tode avansate de organizare a mun
cii și realizează parametri de pro
ducție și economici la nivelul țări
lor avansate. Ne-am propus ca în 
cursul acestui an să continuăm ex
tinderea și generalizarea experienței 
acumulate de aceste unități în toate 

întreprinderile a- 
gricole 
Dintre 
măsuri 
le-am 
pentru 
menționăm că în
cepem înfăptui
rea unui program 
de instruire prin 
muncă în 
țile-etalon a 
stagiari, care

de stat.
• celelalte 
pe care 

stabilit 
acest an,

tovarășului Nicolae 
aceea că și în agri- 
decisiv il reprezintă 
aceia care pot spori

curs, cit și dezvoltarea a- 
de stat in perspectivă — 
sporirea producțiilor me- 
sectorul vegetal, cit și în 
creșterea eficienței eco-

unită- 
tu- 
își 
le 

care
turor inginerilor 
vor însuși metodele avansate și 
vor aplica apoi în fermele la 
au fost repartizați,

Concret, în anul 1977, in întreprin
derile agricole de stat, producția glo
bală agricolă trebuie să crească cu 
9 Ia sută față de 1976. iar producția 
marfă cu 17 Ia sută. Pentru aceasta 
trebuie să producem, în medie la 
hectar, 3 650 kg grîu, 4 700 kg porumb 
boabe, 2 300 kg floarea-soarelui, 
7 610 kg struguri și peste 32 tone de 
fructe, iar in sectorul creșterii ani
malelor : 3 050 litri lapte pe vacă fu
rajată, 4,2 kg de lină de la o oaie, 238 
ouă de la o găină. Sarcinile de pro
ducție. căile de realizare a acestora,
(Continuare in pag. a III-a)

a președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone,

Piotr Jaroszewicz
Joi seara a sosit în Capitală pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, tovarășul 
Piotr Jaroszewicz, care, la invitația 
primului ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, face o vizită oficială 
de prietenie în tara noastră.

Premierul polonez este însoțit în 
această vizită de tovarășii Kazimierz 
Olszewski, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
polone în Comisia guvernamentală 
polono—română de colaborare eco
nomică. Henrik Konopacki, ministrul 
industriei chimice. Edward Sznajder, 
vicepreședinte al Comisiei de plani
ficare, Romuald Pietraszek. prim-ad- 
junct al ministrului căilor de comu
nicație. Marian Dmochowski. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, 
cu drapelele dă stat ale

împodobit 
Republicii

★

Piotr Jaroszewicz s-a născut In 
anul 1909. la Nierswierz. După ab
solvirea școlii pedagogice, a devenit 
învățător, iar în anii 1934—1939 di
rector al școlii primare din Garwo- 
linsk. A urmat, apoi, cursuri supe
rioare, studiind științele sociale și 
pedagogice. După începerea războiu
lui, în septembrie 1939, a trăit în U- 
niunea Sovietică. Aici a predat, o 
perioadă, ca învățător. în anul 1943 
s-a înscris voluntar, ca simplu sol
dat, în rindurile armatei poloneze 
formate pe teritoriul U.R.S.S., ulte
rior absolvind Școala de ofițeri a 
diviziei a Il-a „Henryk Dombrovski".

în rindurile armatei poloneze a 
străbătut, ca ofițer, întregul drum 
de luptă, participind la principalele 
bătălii pînă la victoria finală.

După încheierea războiului a fost 
numit locțiitor al șefului Direcției 
Superioare Politice a armatei polo
neze, primind, în anul 1945, gradul

Socialiste România și Republicii 
Populare Polone, tovarășul Piotr 
Jaroszewicz a fost salutat cu căldură 
de tovarășii Manea Mănescu, Janos 
Fazekas. viccprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului inte
rior. președintele părții române în 
Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică, 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice. Ionel Diaconescu, prim-ad
junct al ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost' prezent! Aurel Duca, am
basadorul României la Varșovia, ți 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
Poloniei la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. O gardă mili
tară a prezentat onorul.

★
de general de brigadă. în același an 
a fost numit locțiitor 
apărării naționale. în 
fost înaintat la gradul_ _ _______
divizie. In același an a fost numit 
vicepreședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării.

în anul 1952 este numit în funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, ocupînd, 
totodată. în perioada 1954—1956. pos
tul de ministru al industriei 
nelui.

Piotr Jaroszewicz a intrat ... 
durile partidului în 1944 și a fost 
ales, în 1945. delegat la Congresul 
I al partidului, iar în anul 1948 a 
fost ales membru al C.C. al P.M.U.P. 
După congresele al IV-Jea (1964) și 
al V-lea (1968) a fost ales membru 
supleant al Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.M.U.P.. iar la 
20 decembrie 1970. Plenara a Vil-a a

al ministrului 
anul 1950 a 
de general de

cărbu'
în rin'

(Continuare in pag. a V-a)
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ADUNĂRI PENTRU DĂRI DE SEAMĂ SI ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
 • 1

Un subiect comun in dezbatere: intensificarea
activității educative in rindul studenților.

perfecționarea pregătirii viitorilor ingineri
La Institutul politehnic de pe Dea

lul Copoului. împreună cu secretarul 
comitetului de partid — prof. dr. ing. 
Constantin Huiu — am tparticipat la 
pațru adunări din patru' facultăți di
ferite : Construcții (organizația de 
bază „Construcții civile și arhitectu
ră"), Mecanică (organizația de bază 
„Mașini-unelte"), Textile (organizația 
de bază „Tricotaje și confecții"), E- 
lectrotehnică (secția „Electrotehni
că"). Diversitatea problemelor speci
fice, legate de particularitățile și pro
filul catedrelor, sintetizarea proble
melor dezbătute permit conturarea u- 
nor concluzii utile pentru activitatea 
viitoare 3 organizațiilor de partid din 
respectivele facultăți, concluzii care 
pot prezenta chiar un interes mai 
larg.

Firesc și necesar, numitorul comun 
al dezbaterilor- l-a constituit crește
rea răspunderii și a rolului comuniș
tilor din facultate — cadre didactice, 
studenți, personal tehnic și adminis
trativ — pentru perfecționarea pro
cesului de învățămînt, pentru pre
gătirea tot mai bună a viitorilor in
gineri. In acest cadru, foarte multe 
opinii și propuneri exprimate de vor
bitori, proiectele de hotăriri supuse 
spre aprobare au avut ca obiectiv 
principal rezolvarea optimă a „ecua
ției integrării" profesionale a studenți
lor, cu cei patru termeni ai săi : învă- 
țămînt-cercetare-proiectare-producție. 
„Partidul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, promovează con
secvent o politică de perfecționare a 
școlii superioare pentru îndeplinirea 
cu succes a misiunilor ce-i revin 
acesteia în pregătirea cadrelor de 
specialitate, în educarea revoluțio
nară a tineretului studențesc, în for
marea acestuia prin muncă și pentru 
muncă — se spunea în darea de 
seamă a organizației de partid de la 
secția de electrotehnică ; iată de ce 
este necesar să discutăm astăzi, cri
tic și autocritic, exigent și construc
tiv, cum ne putem îndeplini mereu 
mai bine sarcinile ce ne revin pen
tru transpunerea în viață a acestei 
politici". „îndeplinirea sarcinilor ca
litativ sporite ce ne revin în cin
cinalul revoluției științifico-tehnice

pentru pregătirea și educarea viitoa
relor cadre inginerești este direct 
și nemijlocit legată de îmbunătățirea 
activității comuniștilor" — sublinia pe 
bună dreptate darea de seamă a or
ganizației de partid de la Facultatea 
de construcții.

Pornind de la asemenea premise, 
cele patru adunări s-au caracterizat 
prin exigență, profunzime analitică 
și eficientă — respectiv prin cristali
zarea unor hotăriri fertile, promiță
toare pentru activitatea viitoare a 
organizațiilor de partid respective. 
S-ar putea evoca astfel multe dintre

sigurind multiplicarea de cursuri 
pentru un șir de discipline, concomi
tent cu intensificarea muncii poli
tico-educative pentru creșterea pro
centului de note mari la examene.

La Electrotehnică, dezbaterile au 
reliefat unele aspecte contradictorii 
— respectiv o bună experiență în va
lorificarea activității practice studen
țești, concomitent cu un insuficient 
interes pentru celelalte laturi ale 
procesului de învățămînt. Organizația 
de partid din această facultate și-a 
asumat sarcina de a se preocupa mai 
mult de modul cum își însușesc stu-

La Institutul politehnic din lași
I

Din noul peisaj arhitectonic al Reșiței
Foto : Gh. Vințilă
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I
I

acțiunile concrete inserate în hotărl- 
rile adoptate, ca și dintre propunerile 
interesante privind organizarea în 
mai bune condiții a practicii, spori
rea caracterului aplicativ al cercetă
rii sau modalitățile de apreciere la 
examene.

La Textile — facultate unde 
există o tradiție de peste zece ani 
în organizarea muncii productive a 
viitorilor ingineri in ateliere pro
prii — numai anii I și II. ai căror 
studenti lucrează ca muncitori cali
ficați, cu sarcini de plan, au produs in 
1976 tricotaje și confecții în valoare 
de aproape 3 milioane lei. In dez
bateri s-a relevat însă că aici, o dată 
rezolvată temeinic problema partici
pării directe la procesul productiv, 
se impune un accent mai marcat pe 
antrenarea studenților la activitatea 
de cercetare. Studenții comuniști au 
subliniat că se creează o bază mate
rială propice în acest sens — 
darea în folosință a unei stații 
care va permite ca cercetarea 
desfășoare in condiții moderne.

La Facultatea de mecanică —

prin 
pilot, 
să se

La Facultatea de mecanică — unde, 
de asemenea, există o remarcabilă 
experiență și frumoase realizări în 
practica .productivă — organizația de 
partid și-a propus să sprijine mai 
susținut activitatea de învățământ, a-

denții noțiunile teoretice, de a an
trena mai mult cadrele didactice in 
ce privește îndrumarea activității de 
proiectare, îmbunătățirea conținutu
lui cursurilor și aplicațiilor, rcactua- • 
lizarea bibliografiilor, desfășurarea 
orelor de curs ; se va urmări, totoda
tă, creșterea influentei studenților 
comuniști asupra acelor colegi care 
nu învață la nivelul exigențelor ac
tuale.

Firesc și necesar era, desigur, ca — 
paralel cu problemele activității pro
fesionale. respectiv ale invățămintu- 
lui — adunările de partid să-și des
chidă larg 
lor și 
partid, 
ve desfășurate in rindul studenți
lor. La acest capitol 
toate adunările 
s-au dovedit la 
sebiri marcante 
de toate, înseși ____ __ 7_____ ___
Textile și la Electrotehnică, în ma
terialele prezentate de birouri s-a 
pus un accent puternic pe aceste

evantaiul preocupări- 
asupra vieții interne de 
a muncii politi-co-educati-

însă nu
Ia care ne referim 

fel de rodnice. Deo- 
au generat, înainte 
dările de seamă. La

probleme, ceea ce a determinat pe 
participanți să abordeze în cadrul 
dezbaterilor, într-o măsură mai mare, 
probleme ale muncii ideologico-edu- 
cative. în schimb, la 
adunări, în dările de 
probleme au apărut 
ceea ce s-a repercutat 
cutiilor. De pildă, la 
unde dezbaterea s-a desfășurat într-o 
manieră apropiată de cea a ședințe
lor de consiliu profesoral consacrate 
problemelor stricte de învățămînt, 
intr-o mică măsură adunarea pentru 
dare de seamă și alegeri a reflectat 
caracterul de colocviu al comuniști
lor chemat să dezbată aprofundat și 
multilateral toate laturile 
instructiv-educativ și ale 
politice desfășurate de 
de partid. De asemenea, 
luarea tonului din darea 
discuțiilor le-a lipsit ; ., 
spiritul critic și autocritic, studenții 
membri de partid participînd la adu
nările organizațiilor de la Mecanică 
și, îndeosebi, Construcții mai mult în 
ipostaza unor invitați sfioși, lipsiți 
de combativitate. Această atitudine 
s-ă oglindit, de altfel, și în faptul 
că, deși studenții au o pondere de 
aproape 50 la sută în numărul total 
al membrilor de partid, ei au fost 
aleși într-o proporție neconcludentă 
în organele conducătoare.

...Sînt fapte care subliniază că este 
necesar să se intensifice activitatea 
de \partid de la aceste facultăți în 
rindurile studenților, să fie antrenați 
mai activ aceștia în munca de partid, 
pentru stimularea spiritului lor. revo
luționar, Este, de altfel, o concluzie 
pe care și-a însușit-o și comitetul de 
partid — concluzie care va putea fi, 
desigur, aprofundată cu'prilejul a- 
propiatei conferințe de partid la ni
velul institutului.

rească ?!

• Fapte • Opinii • Propuneri
® Noi Obiective edflitar"80sP°dărești se vor realiza anul 

acesta in orașul Oțelu Roșu. Astfel, se vor construi încă 300 apartamente, 
două complexe comerciale, o clădire pentru poștă cu centrală telefonică 
automată, un complex sportiv și de agrement, se vor extinde rețelele 
de apă potabilă și canalizare, se vor moderniza unele străzi și trotuare 
etc. (Ion Hurtupan, tehnician» orașul Oțelu Roșu, județul Caraș- 
Severin).

® NumUi Printr*° simplă comandă, adresată prin interme
diul unei cărți poștale magazinului „Dioda" din București, cetățenii din 
orice colț al țării pot primi ramburs la domiciliu piese de schimb 
pentru televizoare, radio, picup, magnetofoane. Contravaloarea piese
lor se achită la oficiile poștale din localitățile respective, în momentul 
primirii coletului. Anul trecut au beneficiat de acest sistem practic și 
comod de aprovizionare circa 15 000 de solicitanți. (Matei Stănciotn, 
responsabilul magazinului „Dioda“-București, bd. 1 Mai nr. 126, sec
torul 8).

® Mai multă operativitate ,n distribuirea ziarelor ia 
abonați este necesară la poșta din Arad. In repetate rînduri, ziarele 
centrale ajung la destinatari la 2—3 zile de la sosirea lor în Arad. 
Același lucru se întîmplă uneori și cu publicațiile locale, care sînt 
aduse a doua zi de la apariție. (H. Alexandru, tehnician C.F.R., str. 
Poiana 11, Arad).

® Dill tOată inima. de ce^ten* din comuna Teasc-Dolj 
s-au prezentat recent la caravana centrului hematologic Craiova pen
tru a repeta gestul de a dona singe în mod onorific. (Macarie Posto- 
lache, comuna Bratovoești, județul Dolj).

® Solicităm ReS’onale* de c^i ferate Galați să ia măsurile
necesare pentru a se evita întîrzierile repetate ale trenurilor de per
soane care circulă pe ruta Galați-Bîrlad și retur, precum și pentru 
punerea în circulație a unora din trenurile în prezent suspendate. Su
tele de navetiști, între care foarte mulți elevi la liceele din Galați 
și Tîrgu Bujor, n-ar mai fi nevoiți să piardă ore în șit prin trenuri și 
gări. (Un grup de navetiști, comuna Berești, județul Galați).

® NOUă tipuri de l>roduse n°î, de mare complexitate și 
înaltă tehnicitate, vor fi asimilate anul acesta la Întreprinderea de 
poduri metalice și prefabricate din beton Pitești. încă din primele 
zile ale anului, brigada condusă de Sebastian Voicu din secția meca
nică a unității lucrează intens la o instalație modernă de săpat. De 
menționat că produsele noi introduse în fabricație în ultimii doi ani 
reprezintă circa 70 la sută din volumul producției 'marfă din 
an. (Ion Rizoiu, Pitești)..

acest

• Propunem conducerii cooperativei de consum să anali
zeze posibilitatea înființării unui centru de reparat aparate de radio 
și televizoare și în comuna noastră. Am fi scutiți, astfel, de necazurile 
ce le întimpinăm în prezent, cînd, chiar pentru unele mici reparații, 
sintem nevoiți să ne deplasăm cu aparatele în brațe la Rîmnicu Vilcea 
ori Sibiu. De multe ori, la întoarcerea spre casă se defectează din nou 
din cauza transportului. (Gheorghe Mandea, comuna Cîineni, județul 
Vilcea).

® Spațiile dest‘na*’e prestărilor de servicii și rețelei comer
ciale din orașul Curtea de Argeș au sporit recent prin darea In folo
sință a unui nou supermagazin. în care funcționează o autoservire, 
cofetărie, unități de reparații radio-TV, frizerie etc. (Mircea Tudor, 
strungar, întreprinderea „Electro-Argeș").

— Din cîte vedem, bună 
parte din succesele dv. a- 
parțin tinerilor. Numai de 
ei îmi vorbiți. Dar bătrînii ? 
Ce-i cu ei, au ieșit cumva 
cu toții la pensie ? I

...Străbăteam de cîteva 
ceasuri bune halele Uzinei 
de mașini electrice Bucu
rești, oprindu-ne de fiecare 
dată în fața „celei mai re
cente dintre realizări" — 
după cum ne-o prezenta 
gazda noastră, tovarășul Li- 
viu Martin, membru în co
mitetul de partid din între
prindere. Și, de- fiecare dată, 
în fața fiecărui produs — 
fie el reper, subansamblu 
sau produs finit — însoțito
rul nostru adăuga : „Con
tribuția tinerilor la realiza
rea lui a fost substanțială". 
De pildă, la prelucrări me
canice : după ce ne-a fost 
prezentat cel mai dificil 
dintre reperele realizate 
aici — carcasa motorului 
pentru locomotiva de mină 
— ni s-a spus : „La reali
zarea ei își aduce o con
tribuție însemnată echipa 
condusă de tînărul Ion Stă- 
nilă, în virstă de numai 25 
de ani !“. Așa îneît, după 
cîteva asemenea precizări, 
întrebarea de la începutul

acestor rinduri s-a Impus 
de la sine. Cu atît mai mult 
cu cit obișnuitele „panouri 
de onoare" din întreprinde
re, prin fața cărora am tre
cut, dovedeau o altă „com
poziție" a generațiilor, „bă- 
trinii" fiind cei care deți
neau ponderea...

Interlocutorul meu s-a o- 
prit relativ surprins, apoi 
a continuat :

— E adevărat, v-am vor
bit despre ce anume fac ti
nerii noștri ; dar pe aceștia, 
cine credeți că i-a cres
cut ? ! Comuniștii de aici ; 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii noștri. „Bătrînii" !

Episodul de mai sus — 
petr cut în urmă cu numai 
citeva zile — ni s-a părut 
deosebit de semnificativ 
pentru un anume fe) de a 
înțelege munca și educația, 
pentru modul rodnic în 
care aceasta din urmă se 
răsfrînge in activitatea de 
producție. După cum se 
știe, munca de educație se 
regăsește — și direct și in
direct — în activitatea de 
producție. Cum se reali
zează însă acest lucru ? 
Care sînt metodele de „pre
dare" în aceste vaste am
fiteatre muncitorești 7

celelalte două 
seamă aceste 

estompate — 
și asupra dis- 
Construcții —

procesului 
activității 

organizația 
prin pre- 
de seamă, 

aproape total

Gheorghe MITROI 
Manele CORCAC1

Vocația pentru esențial
(Urmare din pag. I)
să ne punem întreba
rea dacă în procesul 
de formare a tinerei 
generații nu ar fi mai 
util să se pună accen
tul pe o asemenea cu
noaștere a esenței fe
nomenelor. biologice 
sau istorice, sociale 
sau lțierare,. cu riscul 
de a reduce suma cu- 
rioștințăTor 'Ee se cer ă 
fi însușite? pacă hu ar 
fi imperios necesar de 
a insista mai mult in 
formarea unui anumit 
mod de gîndire, de a 
dezvolta capacitatea de 
selecționare critică și 
aplicare corectă în 
practică a unui mate
rial extrem de bogat 
de fapte și cunoștințe 
noi ? De a stimula în 
același timp interesul 
tinerilor față de activi
tatea de cercetare ? 
Răspunsurile la aceste 
întrebări sint eviden-

autoritate 
morală.

te. deși aplicarea lor 
nu întotdeauna se 
efectuează cu consec
ventă, cu 
științifică și
Am citit nu de mult 
lucrările unui simpo
zion internațional asu
pra învățămîntului me
dical la care au parti
cipat, alături de cadre 
didactice, și studenți 
din diferite țări. Unul 
dintre aceștia din ur
mă a solicitat ca pro
fesorul. tocmai în vir
tutea autorității sale, 
să țină seama de au
ditoriul căruia i se 
adresează, să selecțio
neze judicios materia
lul predat și să se o- 
cupe mai 
todologia

Rezultă 
spuse că, 
revoluției 
tehnice contemporane, 
asemenea probleme 
sînt de mare actuali
tate, Dacă asupra

mult de me- 
pre dării.

din cele 
în condițiile 
științifice și

principiilor generale 
lumea universitară 
este în general de a- 
cord, greutățile se i- 
vesc în aplicarea lor. 
Vechile tradiții și me
todele clasice, moște
nite de la înaintași, au ( 
însă o influență mult ' 
prea puternică pentru 
a schimba situația în 

.. tițnp scurt și în mod 
radical Cred insă că 
la noi o asemenea 
schimbare este nu nu
mai posibilă, dar și 
relativ mai ușor de 
efectuat. Aplicarea 
consecventă și nu nu
mai formală, ci — ia
răși — de esență, a 
principiilor integrării 
dintre învățămînt, cer
cetare și practică, ală
turi de îmbinarea ar
monioasă între cerce
tarea fundamentală și 
cea aplicativă, poate 
și trebuie să asigure 
atingerea deplină a 
acestor obiective.

Invitație
*

la munte 
£

&

■

5

întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București asi
gură locuri in stațiunile de odih
nă și tratament din întreaga țară.

Pentru odihnă : în stațiunile Pre
deal, Sinaia. Bușteni. Poiana Bra
șov, Tușnad, Căciulata, Borsec, 
Sovata, Borșa, Izvoarele, Slăruc- 
Moldova, precum și la Mamaia.

Concret, răspunsurile di
feră de la o unitate la alta, 
de la un loc de muncă la 
altul. Condițiile de muncă 
— și, implicit, de educație — 
sînt diferite ; trăsăturile 
distinctive ale acestui pro
ces, ale procesului educativ
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tator. Specialitate care, prin 
ea însăși, ne relevă preocu
pările profesionale : mon
tarea ansamblelor și suban- 
samblelor motoarelor elec
trice. Montarea. Atît !

Și totuși, din 1950 de cînd 
lucrează aici, numele lui

it
.....

Pentru tratament : în stațiunile 
Felix, Herculane, Bazna, Govora, 
Călimănești, 1 Mai, Pucioasa, Man
galia, Eforie Nord, Sîngeorz, Olă- 
nești, Covasna, Buzias sau Vatra 
Dornei. Se asigură sejururi 
18—20 zile. Tarife reduse, 
diferențiat în funcție de 
rințe.
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cină personală. După un 
studiu atent al tuturor pie
selor componente („ajunse
sem să le visez și noaptea, 
cînd mă culcam", ne măr
turisește I. M.) s-a prezen
tat într-o zi cu o soluție „la 
îndemîna tuturor", cum au

de
Confort 

prefe-

S a răsturnat o macara
Filmul unui accident care acuză indisciplina 

și iresponsabilitatea

Pe șantierul de 
bloc din cartierul 
pitală a avut 
de muncă. O 
tate de peste 
un bloc de 12 
oameni și-au

Discutam despre tragica întim
plare cu macaragiul Ion Grama.

— In ziua de 4 ianuarie am lucrat 
pe o macara „Bocșa" în cartierul Ion 
Șulea, la terminarea unui nou bloc 
de locuințe. Maistrul Anghel a venit 
la mine și m-a trimis să lucrez pe o 
macara de alt tip, MB—80, la care nu 
prea mă pricepeam. A doua zi, pe 5 
ianuarie, la cererea liniorilor, am ri
dicat cu macaraua de pe un auto
vehicul cîteva șine, ajutîndu-i să le 
așeze pentru prelungirea căii de co- 
fraj. In timp ce lucram, macaraua 
s-a defectat. O colegă, Maria Tecar, 
mi-a spus că, probabil, îi sărise re- 
leul. A venit în 
cabină la mine și , 
mi-a arătat unde — 
și cum se așază 
acesta la locul 
lui. Apoi, pe 6 ia
nuarie, diminea
ța. a trecut pe la 
mine Sandu,, ce
lălalt macaragiu, 
un limitator de 
ționă corect și că ___ ___ ______
a macaralei are pantă. Intrucit mă 
descurcam greu cu acest tip de ma
cara, l-am rugat pe Sandu să rămînă 
în locul meu, dar n-a vrut. Atunci, 
m-am dus și i-am spus maistrului 
Chiriță că la macaraua asta eu nu 
mai pot să lucrez. Maistrul mi-a ce
rut să stau pe loc vreo zece zile. 
Timp de cîteva ore nu mi s-a cerut 
să mut decît o'grindă. Pe la 11,30 ,s-a 
întrerupt curentul electric. M-am 
gîndit atunci să montez tampoanele 
și cele două sănii, de oprire. N-am 
găsit decît trei tampoane. După ce 
le-am montat, cam pe la patru și 
jumătate, am avut iar curent. Vrînd 
să mut macaraua, i-am scos piedi
cile. Am pornit motorul de transla
ție, dar instalația nu_s-a mișcat, Am. 
încercat ăîițnci motoarele de sarcină; 
Motoarele funcționau, dar comenzile 
răspundeau invers. Văzind acest lucru, 
am întrerupt, curentul și l-am rugat ■ 
pe, dulgher să., cheme . electricianul. 
N-a mai apucat să vină electricia
nul. încet, încet, macaraua a început 
s-o ia din loc. Frânele electromag
netice nu blocaseră roțile. Am co- 
borît repede din cabină, cu gîndul să 
pun o piatră, un fier, o piedică la 
roți. N-am găsit nimic. Macaraua a 
ajuns la capătul șinii, a lovit un 
colț din fundația blocului și s-a răs
turnat.

— Cum ai reacționat în clipa 
aceea ?

M-am apucat cu mîinile de cap 
și am început să țip. Am dat fuga

■ ■■

construcție al unui 
Colentina din Ca- 
un grav accidentloc

macara-tum, în greu- 
40 de tone și înaltă cît 
etaje, s-a prăbușit. Doi 
pierdut viața.

Pe teme de protecția
muncii

Mi-a spus că 
braț nu func- 
linia de rulare

Biletele pot fi procurate de la 
filialele întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante București 
din bd. Republicii nr. 4 și 68 și bd. 
N. Bălcescu. nr. 35, zilnic între ore
le 8—20. iar sîmbătă între orele 
9—13. în fotografii : Noile hoteluri 
„Cioplea" și „Orizont" din Predeal.
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după ce un produs a fost 
omologat ca Invenție și, a- 
poi, medaliat cu aur în ca
drul unei expoziții interna
ționale să pună mina pe te
lefon și să ceară neîntîrziat 
inventatorului... îmbunătă
țirea calitativă a produsului

Cine are asemenea „bâtrîni" 
să caute să le semene...

---------- ------------------------- anchetă socială -----------------------------------
rămîn însă pretutindeni a- 
celeași. La temelia lor stau 
atitudinea înaintată in mun
că, exemplul personal, 
perseverența și intransigen
ța comunistă, receptivitatea 
mereu sporită la tot ce e 
nou, la nevoile producției și 
ale oamenilor.

...Pe ștatul de funcțiuni al 
întreprinderii, în dreptul 
numelui comunistului Ion 
Moraru, figurează o men
țiune simplă : lăcătuș mon-

este legat nu numai de 
montarea și expedierea in 
bune condiții a produse
lor uzinei, ci și de mai toate 
problemele pe care viața 
le-a așezat în fața colecti
vului de aici. Așa cum a 
fost cînd a apărut necesita
tea de a realiza un motor cu 
un gabarit mai redus și cu 
un randament cit mai mare. 
Sarcina revenea tuturor, 
dar Ion Moraru a înțeles-o 
și a rezolvat-o ca pe o sar-

zis unii. Spațiul mult dorit 
era acolo, in vechiul motor. 
Numai că trebuia „elibe
rat". Cum ? Prin fasonarea 
superioară a tuturor piese
lor componente. Rezulta
tul ? Nu numai reducerea 
fiecăreia cu incă un mili
metru, ci și o creștere ca
litativă pe ansamblul moto
rului. Un milimetru de ici, 
unul de colo...

...Cui i-ar trece prin min
te ca la numai cîțiva ani

in cauză, oferind el însuși 
soluția în detaliu ? ! Ei bine, 
comunistul Marin Marin, 
coleg de secție cu Ion Mo- 
raru1, are acest... obicei. 11 
are și îl practică cu „îndă
rătnicie", spre „exaspera
rea" proiectanților și spre... 
mulțumirea — exprimată 
de cele mai multe, ori in 
scris... in noi și noi contrac
te — beneficiarilor interni 
sau externi ! Colaborarea 
dintre el și serviciul de con-

după maistru, dar nu l-am găsit. Am 
luat un taxi și am plecat 
ducere.

— Cînd te-ai urcat prima 
cabina macaralei, ai cerut 
acesteia ?

— Nu, nu le-am cerut.
— Cînd ai participat la ultimul 

structaj de protecția muncii ?
— Nu mai știu exact data, 

orice caz, ultimul instructaj l-am 
cut cu mai'multe luni în urmă.

în continuarea investigației noastre 
discutăm cu maistrul șantierului, 
Șterian Chiriță :

— La data respectivă, procesul 
verbal de terminare a montajului și 
predare în exploatare a macaralei 
nu era încă întocmit. La noi este o 
mare fluctuație de oameni și unii nu 
se uită la acte. Dar pentru calea ■ de 
rulare a macaralei aveam certificatul 
de garanție al linierilor. Cu ochiul 

liber nu se vedea 
că terenul 
pantă'. In 
trul 
erau 
ficiențele 
teia. 
ragiul 
cerut 
este

ta con-
dată în 

actele

in-
In 
fă-

are 
regis- 

macâralei 
trecute de- 

aces- 
Dar maca- 
Grama n-a 

sprijinul 
vinovat dedepanatorilor. El 

producerea accidentului.
Am consemnat aici 

macaragiului Grama și ale maistru
lui Chiriță, așa cum ne-au fost ele 
date, considerindu-le doar ca simple 
explicații in fața opiniei publice ale 
celor implicați direct in tragicul ac
cident. Cauzele reale și răspunderile 
de rigoare pentru pierderea a două 
vieți omenești vor fi stabilite, potri
vit legii, do către organele compe
tente de urmărire și cercetare pe
nală, care se ocupă de acest caz. 
Ceea ce trebuie subliniat însă este 
faptul că, dincolo de împrejurările 
și cauzele particulare care au favo
rizat producerea respectivului acci
dent, rezultă o serie de cauze de or
din mai general, așa cum ne-au fost 
ele înfățișate de tovarășul inginer 
Alexandru, Băilescu, șeful Inspecto
ratului ’ pentru protecția muncii 
București.

— De la început țin să subliniez 
că această tragică întimplare s-a pro
dus intr-o perioadă in care în Bucu
rești, ca și în întreaga țară, s-a în
registrat . o scădere accentuată a nu
mărului accidentelor de muncă în 
aproape toate sectoarele de activi
tate economico-socială. Din păcate, 
în această evoluție pozitivă în do
meniul protecției muncii, sectorul 
construcțiilor continuă să fie o ne
dorită excepție. In acest sector exis
tă încă o insuficientă supraveghere 
a locurilor de muncă, o serie de 
lipsuri de ordin organizatoric, precum 
și încălcări frecvente ale tehnolo
giilor și normelor de protecția mun
cii. Simt acestea tot atîtea cauze care 
determină, de ani de zile, o rată ri
dicată de accidente. Nu întîmplățor, 
în București, aproape o treime din 
totalul accidentelor grave de muncă 
se înregistrează în construcții. Și, 
totuși, nu există șantier pe care, zil
nic, să nu se afle diverși conducă
tori — de la șefi de echipă, maiștri, 
ingineri și pină la directorii de în
treprinderi. Toți aceștia trebuie o- 
bligați să-și îndeplinească sarcinile 
in spiritul Legii nr. 5/1965 cu privire 
la protecția muncii, care face parte 
integrantă din procesul de producție. 
Este necesar să se ia atitudine fermă 
față de orice încălcare a normelor de 
tehnica securității, față de indisci
plină și neglijență. Conducerea cen
tralei de construcții, ca și conduce
rile întreprinderilor vor trebui să 
acorde mai multă atenție ridicării 
calificării cadrelor și să folosească 
mai bine compartimentele auxiliare 
de protecția muncii. Este necesar să 
fie combătute atitudinile retrograde 
ale acelora care, în Ioc să aprecieze 
intervențiile lucrătorilor din aceste 
compartimente auxiliare drept un 
ajutor, le socotesc — și le tratează 
ca atare — piedici în activitatea șan
tierelor, De asemenea, se cere spo
rită autoritatea lor față de șefii de 
echipe, maiștrii, inginerii de lot și 
de șantier, față de alte cadre teh
nice. De fapt, inspectoratul nostru 
a și instituit un control permanent 
pe șantierele de construcție din Ca
pitală și va acționa cu mai multă 
fermitate și exigență față de con
ducătorii delăsători, refractari față 
de îndatoririle lor firești.
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cepție al uzinei a devenit 
atît de strînsă incit, atunci 
cînd îi aud vocea la telefon^ 
oamenii de acolo nu mai 
întreabă despre ce anume 
este vorba, ci se prezintă i- 
mediat în secție... Motorul 
pentru locomotiva de mină, 
grupul de medie frecvență 
de 8 000 hz, unele sisteme 
de răcire — sînt numai ci
teva dintre produsele care 
poartă, pe lingă munca res
ponsabilă depusă de comu
nistul Marin Marin, și mun
ca la fel de responsabilă a 
„nemulțumitului" — a se 
citi : creatorului — Marin 
Marin.

Nu este de mirare ca, în 
prezența unor asemenea e- 
ducatori, tinerii uzinei să se 
ofere ei înșiși la greu nu 
numai acolo unde se reali
zează producția, ci și acolo 
unde se rezolvă problemele 
producției. Cu dăruire co
munistă și perseverentă. Cu 
înțelegerea justă a faptului 
că a-ți face datoria — față 
de tine și față de societate 
— înseamnă nu numai a-ți 
îndeplini propriile sarcini 
de serviciu, ci și a parti-1 
cipa la realizarea sarcinilor 
întregului colectiv.

Așa cum fac de ani și ani

declarațiile

Al. PLAIEȘU
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și mulți alții dintre, mem
brii acestui harnic și pres
tigios colectiv. Și inginerul 
proiectant Victor Bunea, al 
cărui nume figurează pe 
multe dintre certificatele de 
naștere ale produselor rea
lizate aici ; și strungarul 
Lazăr Iordan, adjunctul se
cretarului biroului organi
zației de bază de la strun- 
gărie ; și Toma Scărlătescu, 
șeful atelierului prelucrări 
mecanice. Așa cum de 40 
de ani o face și maistrul 
Florea Ioniță care, la 55 ani. 
este, totuși, cel mai vechi 
om al uzinei.

In încheiere, nu vom reda 
nici măsurile prin care ase
menea fapte sint populari
zate în rîndul întregului 
colectiv — lucru absolut ne
cesar în vederea generali
zării atitudinii comuniste 
înaintate — nici modestia 
cu care acești oameni vor
besc despre ele. Vom aminti 
că unul dintre proverbele 
noastre sună așa : „Cine 
n-are acasă un bătrîn să-și 
cumpere". Și. vom adăuga : 
Cine are însă asemenea 
„bătrâni" să caute mereu 
să le semene.

Titus ANDREI

I

II

I
I

De la o vreme, o haită de lupi 
începuse să-și facă de cap în 
raza ocolului silvic Borsec. Pri
mele isprăvi : au sfâșiat doi 
cerbi. Pădurarul Nicolae Avram 
s-a așezat la pindă de la re
vărsatul zorilor. Și au trecut 
orele, a trecut ziua și seara... 
Iată insă că spre miezul nopții 
apare haita. Cu un glonte bine 
ochit, el a doborît pe cel mai 
mare dintre lupi. Un exemplar 
foarte rar, în greutate de 72,2 
kg ! Apoi a dat glas de corn 
spre sat și, împreună cu alți 
pădurari, a pornit pe urmele lu
pilor. Vinătorii de la Borsec ne 
informează, în ultimul moment, 
că tot drumul pe unde au trecut 
în urmărirea haitei e presărat 
cu lupi. Și tot ei au precizat că 
nu e... vînătorească.

A dat
cinstea
pe rușine

La aproape 70 de ani, lui Mi
hai Purcariu din Rișca (Sucea
va) i-a venit poftă să-și rotun
jească averea cu noi proprietăți. 
Cum, necum, se prezintă la ju
decătorie cu un act întocmit, 
zice-se, in 1975, de unde rezulta 
că i-au fost donate importante 
valori materiale: animale, locuri 
de casă ș.a.m.d. Aici insă, o pri
mă surpriză. Specialiștii desco
peră că hirtia era un fals gro
solan, semnăturile martorilor 
care, chipurile, „pârtie1 naseră" la 
intocmirea acestuia fiind plasto- 
grafiate chiar de M. P. Mergln- 
du-se mai departe pe firul fal
sului. apare surpriza surprize
lor : „donatorul" murise de vreo 
15 ani, iar cei doi „martori" se 
petrecuseră și ei din viață de 
8 și. respectiv, 7 ani. Pină unde 
poate duce lăcomia, chiar și 
atunci cind, măcar de dragul pă
rului nins, trebuie să te păzești 
de rușine !

Micii
meșteri

9

mari
Din trimestrul I al anului 

școlar a luat ființă la casa pio
nierilor din Satu Mare cercul de 
ceramică și olărit. Cei 100 de 
ucenici la străvechea roată a 
olarului s-au bucurat de un 
generos sprijin din partea meș
terilor olari de Ta C.A.P. Some
șul. Rezultatele n-au întirziat 
să apară, mărturie fiind frumoa
sa expoziție de vase si alte o- 
biecte ceramice deschisă de mi
cii meșteri mari. încurajați de 
primul succes, pionierii cera- 
miști au descoperit acum o 
artă complet nouă : pictura cu 
email pe tablă și pe plăcute ce
ramice, care sint uscate și arse 
in cuptoarele întreprinderii de 
mașini emailate „23 August" din 
localitate. Plăcuțele pictate cu 
email, in cele mai vii culori, cu 
imagini de o fabuloasă și fer
mecătoare fantezie, inspirate 
din viața fericită a copiilor pa
triei. vor decora în curînd fa
țada casei pionierilor, sedii ale 
școlilor, lăcașuri de sănătate 
pentru copii.

Ca-n filme

I

I

II
I 
I

palpitante ca de 
Un oarecare fură 
mare un autotu- 
centrul orașului

Scene tari și 
filme polițiste, 
ziua in amiaza 
risrn parcat în 
Brașov. Alertat, sergentul major
Antal Hubert pornește după 
mașina furată. Semnalizează, so
mează, dar degeaba. Atunci, 
printr-un plonjon spectaculos, 
sare pe scara autoturismului fu
rat și pune mina pe volan, tn 
zadar. Individul, sub influența 
alcoolului, nu cedează. Încearcă 
să-l „piardă" pe milițian, tre- 
cînd cu mare viteză razant pe 
lingă un arbore. Milițianul se 
lipește strins de portiera mași
nii Totuși se dezechilibrează și 
cade. Tirziu, mașina furată e gă
sită pe șoseaua care duce inspre 
Poiană. Hoțul — nicăieri. Dar 
cercetările continuă pe un făgaș 
bun. La ora 8 dimineața, 
Anghel Nicolae-Alexandru, din 
Brașov, șofer la Întreprinderea 
de autocamioane, cu anteceden
te penale, este sculat din pat și 
poftit să răspundă pentru fapte
le sale.

Atenție, 
polei!

Iosif Nistor, proprietar al au
toturismului l-CJ-3672 conducea 
cu viteză excesivă pe șoseaua 
Apahida-Mociu. N-a ținut sea
ma nici de starea drumului (cu 
polei), nici de faptul că trans
porta două persoane —■ soț și so
ție — îmbarcate ocazional. La o 
curbă, in satul Căian, mașina a 
derapat și s-a izbit de un auto
buz de călători care făcea cursa 
obișnuită. Urmarea accidentului 
a fost gravă. I. N., conducătorul 
autoturismului, a încetat din via
ță. ca și pasagerul din spate, iar 
soția acestuia e grav rănită.

Rubrică realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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REftEIZARI IN SPIRITUL EHIGENTEIBR REVOLUȚIEI TEHNICO-STIINTIHCE

DAR MAI MUL TA INVENTIVITA TE
in produsele întreprinderii metalurgice din Bacău

în cadrul 
fășoară intre 
din județul 
metalurgică ocupă un loc de frunte 
în ceea ce privește economisirea me
talului. Fată de prevederile studiilor 
tehnico-economice. în ultimul an 
bunăoară, aici a fost înscrisă la ca
pitolul economii o cantitate de peste 
5 000 tone metal, din care s-au con
fecționat mii de bucăți de armături 
industriale și utilaje pentru industria 
alimentară. Inginerul Sorin Butnaru, 
directorul unității, ne spunea că pen
tru a obține aceste rezultate meta- 
lurgiștii băcăuani au acționat pe 
două căi : pe de o parte, prin asi
milarea de noi produse moderne, cu 
caracteristici superioare, iar. pe de 
altă parte, prin reproiectarea și mo
dernizarea celor aflate în fabricație.

în ultima vreme au fost asimilate 
aproape 100 de noi tipuri de 
armături industriale pentru nave, 
robineți fluture, instalații de stins 
incendii ș.a. Numai în luna ianuarie 
a acestui an au fost asimilate si in
troduse in fabricație 6 tipuri noi de 
hidranți pentru rafinării, 
speciale pentru nave 
subterani de greutate 
ceea ce privește 
întreprindere a fost 
periență valoroasă, 
imaginile alăturate, 
vente cu privire la 
ale reproiectării).

Ca rezultat al aplicării inițiativei 
„Din aceeași cantitate de metal, mai 
multe produse finite", a unor noi teh
nologii și soluții constructive, greuta
tea medie a utilajelor pe care le rea
lizează in acest an metalurgiștii bă
căuani va fi de 4—6 ori mai mică de- 
cît a produselor echivalente care au 
stat la baza întocmirii studiului eco
nomic de dezvoltare a întreprinderii.

întrecerii care se des- 
unitățile industriale 

Bacău, întreprinderea

armături 
și hidranți 
redusă, 

reproiectarea, 
acumulată o ex- 

(Prezentăm, în 
comparații eloc- 
efectele practice

în 
în

de

arată că cco-

Vana ovala Dn 125, in greutate
55 kg, a fost înlocuita cu robinetul 
fluture, în greutate de numai 10,8 kg

Un calcul sumar 
nomisite anul acesta aproape 
tone metal.

— Organizația de partid — ne 
nea maistrul Mihai Caraiman, secre
tarul comitetului de partid — a creat 
un astfel de climat de muncă incit, 
peste tot. să se acționeze in cunoștin
ță de cauză in domeniul valorificării 
superioare a .metalului.

Cîteva exemple sînt concludente. 
La turnătorie, bunăoară, unde se con
sumă cea mai mare cantitate de me
tal. inginerii Radu Matei și Ion Su- 
ditu, împreună cu maistrul Ion Hor- 
nea. lucrează la finalizarea proce
deului de turnare centrifugală a

VECHI

Robinetul fluture cîntdrește 8 kg, în 
timp ce vana ovald Dn 80 avea o 

greutate de 38 kg%

bucșelor pentru inelele de etanșare. 
Noul procedeu va duce la economisi
rea unei cantități de cel puțin 25 
tone bronz, metal deficitar, deosebit 
de prețios. Tot aici, maistrul Vasile 
Stanciu. împreună cu tehnologii de 
la secțiile de proiectare, se ocupă de 
reducerea adaosurilor de prelucrare 
și. introducerea înclinării negative la 
turnarea unor repere de fontă — 
metode ce vor asigura economisirea 
unei cantități de aproape 100 tone de 
metal. Aceluiași scop îi sînt dedicate 
și acțiunile din celelalte sectoare : 
recondiționarea pieselor de schimb, 
debitarea centralizată a laminatelor, 
recuperarea rebuturilor prin impreg
nare și sudare ș.a. Se apreciază că, 
numai prin această ultimă cale. între
prinderea va realiza în acest an o 
economie de peste 200 tone metal.

Dar, cu toate rezultatele bune obți
nute pînă acum, rezervele de econo
misire a metalului în această mare 
unitate băcăuană nu au fost nici pe 
departe epuizate. Din discuțiile pur
tate cu mai mulți muncitori și spe
cialiști am reținut cîteva propu
neri care ni s-au părut interesante :

Inginer Nicolae Croitoru : „Prin 
recalcularea rețetelor de turnare a 
unor repere la cele 4 linii de for
mare s-ar putea reduce simțitor ar
derile inutile, economisindu-se anual 
pe puțin 30 tone de metal".

Maistrul Petre Romedea : „Dacă 
am extinde procedeul forjării în ma
trițe sau al preforjării libere la încă 
cel puțin 10 repere am eiștiga circa 
8—10 tone de metal”.

Inginer Adolf Hanek t „Turnarea 
în cochilii metalice se utilizează 
acum doar la unele repere de serie 
mică sau la cele dificile. Extinderea 
acestui procedeu la toate piesele ar 
duce la realizarea unei economii de 
12 tone metal”.

Inginer Emil Hociung 1 „La 
reproiectării și modernizării 
rui produs ar trebui să

analizei valorii. Am vedea atunci că 
fiecare reper ne-ar costa cu 15—20 
la sută mai puțin. Și aceasta, dato
rită reducerii consumului de metal”.
O propunere : să se renunțe 
la raportarea producției fizice 

în tone
De la conducerea întreprinderii și 

pînă la 
stat de 
sistem 
zice in 
ieresul 
continuă a consumului de metal. S-au 
făcut propuneri ca aceasta să fie ra
portată în armătură echivalentă. ceea 
ce ar evidenția mai bine eforturile 
pentru folosirea rațională a metalu
lui. Este și firesc, pentru că economia 
noastră are nevoie de tot 
te armături in expresie 
nu de tone de metal 
aceste propuneri au fost 
tovarășii de la centrala

ultimul muncitor cu care am 
vorbă am reținut că actualul 
de raportare a producției fi- 
tone frînează inițiativa și in- 
colectivului pentru reducerea

mai mul- 
fizică și 
sine. Cu 

acord atit 
de speciali-
in 
de

la numai 8,5 kg — atît are 
fluture care a înlocuit-o

De la 50 kg, cît avea vana ovalâ 
Dn 100, 
robinetul

VECHI

și cei din ministerul de

baza 
fiecă- 

stea metoda

fate, cît .
resort. Singurele obstacole care .stau 
în cale țin de planificare și de sta
tistică ; chipurile, nu se găsesc indi
catorii corespunzători de raportare. 
Este, credem, timpul să se soluțione
ze această problemă, potrivit sarci
nilor trasate de conducerea partidu
lui în domeniul valorificării supe
rioare a metalului.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii”

EXPERIENȚE BUNE
dar și probleme care își așteaptă

soluționarea pe șantiere din județul Alba
Realizarea la termenele prevăzute și în condiții de eficientă econo

mică sporită a noilor obiective și capacități productive planificate, în 
cursul acestui an, în județul Alba constituie o problemă centrală, de cea 
mai mare importanță a activității desfășurate nu numai de constructori 
și beneficiarii de investiții, ci și de organele locale de partid, de toți 
factorii cu responsabilități în acest domeniu.

Numărul și însemnătatea investițiilor înscrise în plan, în cel de-al 
doilea an al cincinalului, explică cit se poate de convingător această 
cărință. O parte considerabilă din sporurile de producție ce urmează 
să fie obținute în 1977, ca și în întregul cincinal, vor fi realizate pe 
seama noilor obiective de investiții ce se construiesc în județ. Iată de 
ce, încă din această lună, activitatea constructorilor și monturilor 
decurge sub semnul unor exigențe sporite, prima dintre ele fiind dată 
de necesitatea accelerării ritmului lucrărilor, respectării și chiar de
vansării prevederilor din grafice. Cum se acționează pentru îndeplini
rea acestui deziderat ? Iată cîteva aspecte de muncă și concluzii des
prinse în cadrul unui raid desfășurat pe trei șantiere industriale din 
județ.

Primul popas l-am făcut pe șan
tierul noilor capacități productive de 
la întreprinderea metalurgică din 
Aiud, unde începutul acestui an 
este marcat de eforturile depuse de 
constructori și montori pentru inten
sificarea ritmului de muncă la toate 
categoriile de lucrări prevăzute în 
graficele de execuție. Este firesc, 
deoarece dacă anul trecut aici au 
fost puse în funcțiune două capaci
tăți de producție, acum, în 1977, 
sint planificate alte patru destinate 
dezvoltării fabricației de utilaj side
rurgic și piese de schimb. Respecta
rea riguroasă a termenelor de pu
nere în funcțiune impune din partea

constructorului — întreprinderea de 
construcții siderurgice din Hunedoara 

maximă mobilizare a potenția- 
tehnic și uman de care 
pe acest șantier, mai 
ținem seama că, în cel 
timp, trebuie recuperate o se'

La Combinatul de lianți 
din Cîmpulung .

Preocupări pentru spo
rirea rezistenței și di
versificarea materiale

lor de construcții
Cimentîștii de la Combinatul 

de lianți din Cimpulung au în
cheiat anul 1976 cu rezultate re
marcabile : au livrat în plus 
șantierelor 37 000 tone de ma
teriale de construcții. Măsurile 
de bună organizare a muncii și 
a. producției dau rezultate și în 
acest an. Colectivul combinatu
lui acționează în două direcții : 
creșterea rezistenței materialelor 
de construcții pe care le produc 
și diversificarea acestora. în 
componenta betoanelor și la fa
bricarea blocurilor pentru zidărie 
vor fi mai bine valorificate re
ziduurile de calcar, argilă, zgură 
și gips ; granulitul va fi folosit 
ca izolant în construcțiile in
dustriale. în cadrul secției de 
granulit se va trece la realiza
rea din argilă a unor panouri 
mari prefabricate, folosibile la 
toate tipurile de construcții, ele 
avind avantajul că sint ușoare, 
au izolație termică sporită și un 
cost mai scăzut. în secția a- 
mintită s-a trecut, de asemenea, 
la producția din granulit. ci
ment și nisip 
soare pentru zidărie, mult mai 
rezistente. în 
în funcțiune 
concasare și sortare a calcarului 
necesar în industria sodei și a 
zahărului. (Gheorghe Cirstea).

granulit.
a unor blocuri u-

combinat a intrat 
o instalație de

în primele zile ale lunii 
ianuarie, fiecare inginer și 
tehnician de la întreprin
derea „Electroaparataj” din 
Capitală a găsit la locul de 
muncă o invitație din par
tea comisiei inginerilor și 
tehnicienilor. După mențio
narea succintă a sarcinilor 
de plan ce revin unității 
în acest an, destinatarii 
erau chemați să vină cu 
idei și soluții pentru con
tinua perfecționare a pro
cesului de producție, pen
tru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime 
și materiale și a cheltuie
lilor de producție.

— De multă vreme, la 
noi a devenit o practică — 
ne spunea. Mihai Huhules- 
cu, președintele comisiei 
inginerilor și tehnicienilor 
— să antrenăm întregul co
lectiv la identificarea* și 
valorificarea de noi resur
se pentru a produce mereu 
mai mult, mai ieftin și mai 
bine. Numai 
s-au obținut, 
cale, economii în valoare de 
peste'40 milioane lei.

Sarcinile de .producție 
sporite din acest an au im
pus și impun găsirea și va
lorificarea la un nivel su
perior a potențialului crea
tor al colectivului. Pentru 
aceasta, o direcție principa
lă de acțiune vizează redu
cerea consumului de metal 
prin introducerea de noi 
tehnologii și perfecționarea 
celor existente. în urma re-

proiectării unor repere, 
prin care s-a urmărit în 
mod deosebit înlocuirea 
metalului cu mase plasti
ce, reducerea adaosurilor 
de prelucrare, , creșterea 
densității de curent în con
ductori, se va economisi în

a co- 
folosi- 
argint

O altă realizare 
lectivului constă in 
rea contactelor de 
cu, granulație fină și înlo
cuirea de argint pur cu 
aliaje de argint cu nichel 
și cupru. Prin aceasta se 
face o economie de metal

fel o însemnată economie 
de energie electrică.

Concomitent cu preocu
pările pentru reducerea 
consumului specific de me
tal. precum și de alte ma
terii prime deficitare, în 
unitate se acordă o deose-

ECONOMII
ce
20 
de
a-

(Urmare din pag. I)
precum și limita fondurilor ce pot fi 
cheltuite vor fi cunoscute la toate 
locurile de muncă, la nivelul echi
pelor și lucrătorilor. Totodată, va_ fi 
utilizat și îmbunătățit sistemul în
ceput în 1976 de urmărire periodică, 
pe bază de fișe-program, a realizării 
indicatorilor de producție și echili
brării cheltuielilor totale și, in spe
cial, a celor materiale, în funcție de 
producțiile ce se estimează să fie ob
ținute la nivel de echipă, fermă, 
complex industrial de creștere a ani
malelor, întreprindere, trust și de
partament.

— In ce constau măsurile privind 
creșterea productivității muncii, in
dicator la care există unele rămineri 
in urmă fată de țările cu agricultură 
avansată 7

— Trebuie să recunoaștem că. în 
ceea ce privește nivelul productivită
ții muncii, situația nu este de natură 
să ne mulțumească ; consumul de 
muncă vie pe unitatea de produs 
este încă mare, producția globală pe 
muncitor și pe angajat poate fi încă 
substanțial sporită. Conducerea par
tidului. apreciind unele progrese în
registrate, ne-a atras atenția asupra 
sarcinilor ce ne revin în această di
recție. Practic, pornim de la ideea 
că sporirea productivității muncii se 
poate înfăptui în primul rînd prin 
mecanizarea lucrărilor și operațiu
nilor din procesele de producție a- 
gricolă, prin extinderea acțiunilor de

anul trecut 
pe această

exprimă spiritul gospodăresc 
de inițiativă al colectivului 

la „Electroaparataj"-București
an o cantitate de 
tone metal. Astfel, 

de metal a contacto- 
cu relee de 200 A în

acest 
1 500 
cutia 
rului 
greutate de 35 kg se con
fecționează acum din ba- 
chelită și cîntărește doar 
cîteva kilograme. în afară 

faptul că se realizează 
creștere a productivită- 
muncii cu aproape 75 
sută, se economisește o 

importantă cantitate de 
metal, întrucît se fabrică 
anual multe asemenea re
pere.

de
o
tii 
la

chimizare. Sint întocmite programe 
concrete pentru fiecare din măsurile 
amintite și ne-am propus ca, pînă la 
șfirșitul acestui cincinal, să realizăm 
niveluri ale productivității muncii a- 
propiate de cele din țările cu agri
cultură avansată.

La culturile de cîmp, pentru 
creșterea producțiilor medii vor fi 
aplicate o serie de măsuri, dintre 
care amintim: revizuirea și reface
rea organizării teritoriului în toata 
unitățile; zonarea producției ve
getale la scara agriculturii de stat; 
introducerea și practicarea unor aso- 
lamente de 4—6 ani în toate unită
țile ; elaborarea unor tehnologii-ca- 
dru pentru fiecare cultură pe zone 
și subzone, cu participarea celor mai 
experimentate cadre din unitățile 
productive, stațiunile experimentale, 
institutele centrale de cercetări și in
stitutele de învățămînt din zonă ; 
stabilirea și realizarea dotării optime 
a întreprinderilor pentru aplicarea 
tehnologiilor modeme. Legat de a- 
ceasta, nu putem trece însă cu ve
derea faptul că și în anul care a 
trecut numărul de ore-tractor iro
site din diferite cauze a fost încă 
ridicat. Desigur, în agricultură e- 
xistă și factori neprevăzuți. care de
termină uneori stagnări, dar aceasta 
nu justifică creșterea volumului ore
lor neproductive. Va trebui deci să 
acționăm cu toată răspunderea pen
tru înlăturarea unor asemenea si
tuații și folosirea mai bună a bazei 
materiale existente pentru creșterea 
productivității muncii.

prețios în valoare de 40 
milioane lei pe an. Prin 
îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație, la seria de 
contactori de la 10 la 400 
A se reduce greutatea lor 
cu aproximativ 30 la sută, 
iar consumul de energie e- 
lectrică cu 40 la sută. Ast
fel, greutatea contactorului 
de 400 A se reduce de la 
29,3 kg la 11,5 kg. Este de 
menționat, in același timp, 
că puterea absorbită de 
bobină .scade de la 200 W 
la 115 W, realizîndu-se ast-

bită atenție gospodăririi cu 
chibzuință a combustibilu
lui și energiei electrice. în 
acest scop au fost 
prinse o serie de acțiuni, 
urmărindu-se ca 
loc de muncă să 
Ia maximum 
inutile și să se 
procese tehnologice cu con
sumuri mai mici de ener
gie. Pînă acum s-au 
găsit o seamă de 
valoroase. Printre 
amintim înlocuirea 
tentelor manta cu rezisten-

între
it 

la fiecare 
se reducă 
operațiile 
introducă

și 
soluții 
altele, 
rezis-

țe tubulare introduse în 
matriță, ceea ce duce la o 
economie de energie elec
trică de 40 la sută pentru 
încălzirea matrițelor. De 
asemenea, pentru sudarea 
contactelor se folosesc 
acum convertizoare statice 
de frecvență în locul gene
ratoarelor rotative, ceea 
asigură o reducere cu 
la sută a consumului 
energie electrică. Toate
cestea, precum și alte mă
suri și acțiuni vor permite, 
in final, realizarea unei 
economii de 2 780 MWh 
energie electrică.

Se cuvin menționate, de 
asemenea, și acțiunile pri
vind sectorizarea întregului 
sistem de iluminat a între
prinderii, întocmirea și ur
mărirea balanței energetice 
pe fiecare secție. Pentru 
ținerea unei evidențe clare 
a consumului de energie 
electrică au fost introduse 
contoare în toate secțiile 
de bază, mari consumatoa
re de energie electrică.

Toate acestea demon
strează cu prisosință ce re
surse însemnate de reduce
re a consumurilor de ma
terii prime, materiale și 
energie pot fi puse în va
loare atunci cînd întregul 
colectiv acționează cu spi
rit gospodăresc și de ini
țiativă.

Flore? CEAUȘESCU 
Dumitru TIRCOB

— o 
lului 
pune 
dacă 
scurt ____
rie de întîrzieri acumulate anul tre
cut în evoluția lucrărilor.

Cum se acționează concret . în 
acest scop ?

— Stadiul actual al lucrărilor, co
roborat cu prevederile din grafice, 
cere ca, zilnic, să turnăm un volum 
de betoane cuprins între 100—120 mc, 
ne spunea tovarășul Nicolae Moldo
van, secretarul organizației de par
tid de pe șantier. Pentru aceasta am 
întocmit un program special de mă
suri, dintre care se detașează aceea 
legată de menținerea în stare de 
funcționare normală pe timp friguros 
a stațiilor de betoane și de sortare a 
agregatelor. In intenția de a reduce 
din lucrările de dulgherie ce se 
executau înainte pe șantier, am pre
gătit din timp necesarul de cofraje, 
urmînd ca, pe parcurs, să facem 
doar montajul lor rapid.

Un alt aspect al preocupărilor 
constructorilor : aprovizionarea cu 
combustibilul necesar utilajelor de 
execuție a fost încheiată. Totodată, 
drumurile către balastiere formează 
obiectul unui interes deosebit, de
oarece o condiție primordială a bu
nei desfășurări a lucrărilor o consti
tuie menținerea lor în permanență 
în stare bună. în plus, au fost asi
gurate efectivele de care este ne
voie, în ce privește numărul și struc
tura zidarilor, șamotorilor, fierar- 
betoniștilor, lăcătușilor și montorilor. 
Primele efecte ? Ca urmare a ritmu
lui accelerat de lucru, înregistrat în 
ultima vreme, în această lună va 
intra in probe tehnologice o nouă 
capacitate de formare-turnare. Acum 
se efectuează probele mecanice și 
reglarea mașinilor pe flux, lucrare 
la care din partea beneficiarului 
participă o echipă complexă de lu
crători. Tot beneficiarul a realizat, 
în colaborare cu o serie de furni
zori, diverse utilaje în valoare de 
peste 15 milioane lei.

Cu totul altfel se prezintă lucru
rile pe șantierul învecinat, al unei 
noi unități destinate construcției de> 
mașini. Organizarea activității de 
construcții-montaj este serios stînje- 
nită de lipsa unei importante părți 
a proiectelor de execuție, cu toate 
că prima capacitate productivă este 
planificată să intre în funcțiune 
cursul acestui an. Cînd vor

dis- 
ales 
mai

în 
primi

în anul 1976, în agricultura de 
stat, la nivelul întreprinderilor, 
trusturilor și departamentului au 
fost înființate sectoare de chimi
zare, care se ocupă direct de pro
gramarea corectă și executarea ac
țiunilor de chimizare. Acțiunii# de 
chimizare , au avut și au încă. în 
multe cazuri, o eficientă scăzută, iar

peste 51 la sută din totalul produc
ției globale agricole din I.A.S. șl 
cea mai mare parte se realizează în 
complexe de tip industrial : 93 la 
sută din totalul cărnii de porc, peste 
90 la sută din carnea de ovină, 70 
la sută din carnea de taurină. 100 la 
sută din carnea de pasăre. Rezulta
tele bune și foarte bune realizate în

lizează în medie o productivitate de 
aproape 700 000 lei pe lucrător. Men
ționăm că în acest complex, care 
produce anual 24 000 tone carne, fie
care mecanic-îngrijitor din fermele 
de îngrășare supraveghează pînă Ia 
livrare un efectiv de 8 000 porci, ob- 
ținind un randament de peste 8 mi
lioane lei.

Producția, productivitatea 
si cheltuielile materiale

sectoarele înființate au sarcina să 
rezolve această problemă. Trebuie 
să stăpînim mai bine tehnica între
ținerii culturilor prin mijloace chi
mice. ceea ce practic înseamnă eco
nomisirea unui important volum de 
muncă, ridicarea indicelui producti
vității și. implicit, al eficientei eco
nomice.

— In I.A.S., creșterea animalelor 
este organizată, in cea mai mare 
parte, in complexe de tip industrial. 
Ce măsuri aveți în vedere pentru ca 
in aceste unități producția să se rea
lizeze la un nivel de înaltă eficiență 
economică 7

— Producția animalieră reprezintă

complexele de creștere a păsărilor 
și de îngrășare a porcilor, precum și 
în multe complexe de vaci și de in- 
grășare a taurinelor demonstrează 
superioritatea sistemului industrial 
de creștere a animalelor. Merită să 
amintim cel puțin un exemplu sem
nificativ pentru saltul realizat pe 
linia ridicării productivității muncii 
și a eficientei economice. Bunăoară, 
la întreprinderea pentru creșterea 
și îngrășarea porcilor Beregsău, ju
dețul Timiș, prin organizarea supe
rioară a producției, bazată pe mo
dernizarea și îmbunătățirea procesu
lui tehnologic, conjugat cu mecani
zarea tuturor operațiunilor, se rea-

Sîntem pe cale de a îmbunătăți 
rezultatele la complexele de vaci 
pentru lapte și de îngrășare a tauri
nelor. Se mențin, totuși, rămineri în 
urmă la unele din aceste complexe 
și sînt necesare în continuare măsuri 
energice pentru realizarea parametri
lor din studiile tehnico-economice. 
De pildă, mai avem complexe de 
creștere a vacilor, cum sînt cele de 
la Amzacea-Constanța. Toporu-Te- 
leorman, Halînga-Mehedinti. unde se 
înregistrează producții medii chiar 
mai mici decît în unele ferme zoo
tehnice de tip gospodăresc. Nu ne 
putem împăca cu astfel de rezultate 
total nesatisfăcătoare și, de aceea, vom

constructorii proiectele, cînd Ie vor 
analiza, cînd vor face aprovizionarea 
cu materialele necesare ? — iată °n- 
trebări la care, pentru moment, m 
se poate da Un răspuns sigur.

Iată deci o situație care îl sile/ 
pe constructor, șantierul din P 
Iulia al Trustului de construcții 
dustriale din Cluj-Napoca, să 
pasul pe loc. Nu mai este tin- 
pierdut ; în cel mai scurt timr 
tutui de proiectări pentru cr 
de mașini București, proiec' 
crării, are datoria să urf 
nalizarea documentației, / 
constructorul să-și poa 
grabnic munca, să-și / 
necesarul de utilaje 
de lucrători, pe măsu- 
lucrări planificat.

La Uzina de util' 
rații din Alba Iuli 
dițiile ca investit 
rea capacității / 
secțiile de tur/ 
metalice, să 
termen. Din 
torul — T.C 
și-a cam u' 
șef al uzftx 
ne arată utilajeit. 
cu mult timp în urmă, 
montajului.

— Montajul poate fi terminat ra
pid, cu condiția să se lucreze in ritm 
corespunzător. Ce așteaptă construc
torul, nu se știe prea bine. E drept, 
conducerea șantierului a inițiat unele 
măsuri de îmbunătățire a activității 
de montaj, dar rezultatele obținute 
pînă acum nu sînt prea convingă
toarei

■ — Pe alte șantiere, ne-a precizat 
tovarășul Ștefan Dumitrescu, direc
torul Sucursalei județene Alba a 
Băncii de Investiții, lipsesc unele 
utilaje pentru montaj. Constructorii 
le așteaptă ca pe „piinea caldă”. Așa 
este situația la întreprinderea me
talurgică Aiud, unde unele utilaje 
sînt necorelate cu termenele de 
montaj, iar altele necontractate încă 
cu furnizorii, ca și la turnătoria de, 
piese din fontă pentru mașini-unelte 
din Alba Iulia. Pe alte șantiere, la 
care există condiții propice accele
rării ritmului de muncă și care au 
primit utilaje, constructorii nu sînt 
îndeajuns 
a prelua 
montaj.

Așadar, 
județul Alba mai sînt destule . 
bleme nesoluționate. Este de datori 
organelor locale de partid, a organ 
zațiilor de partid de pe șantiere >i 
din unitățile beneficiare ca. îi 
preună cu factorii de conducere re 
pectivi, să acționeze energic, cu fe 
mitate, pentru redresarfea activită 
desfășurate, accelerarea ritmului i 
lucru și lichidarea restanțelor actua 
în livrări. Totodată, eforturile com, 
ne ale beneficiarilor și constructor, 
lor trebuie sprijinite cu mai mul 
hotărire de specialiștii din Minister 
Industriei Metalurgice și Minister 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
titulari de investiții — care au sa 
cina să participe direct, pe șantiei 
la rezolvarea operativă a tutui 
problemelor mari și mici de ci 
depinde finalizarea la termen a n„i- 
lor investiții.

de bine pregătiți pentru 
acest volum important de

pe agenda investițiilor di 
pro

Stefan D1N1CA 
Cristian ANTONESCU

OBBBBBBBBBBBB
lua măsuri energice pentru curma
rea în cel mai scurt timp a unor 
asemenea situații. In acest scop, a- 
vem in vedere continuarea moderni
zărilor in toate unitățile, extinderea 
mecanizării, îmbunătățirea structurii 
culturilor furajere și a producțiilor 
realizate, sporirea producției de po
rumb și orz, îmbunătățirea calitativă 
a efectivelor de animale.

— în planul de stat pe acest an 
se prevede ca in I.A.S. cheltuielile 
maxime la 1 000 lei producție-marfă 
să fie de 931,20 lei. Cum acționați 
pentru realizarea acestei sarcini, ce 
soluții s-au elaborat pentru reduce
rea costurilor de producție 7

— Gospodărirea mai eficientă a 
fondurilor bănești și materiale 
constituie un obiectiv de bază al lu
crătorilor din agricultura de stat. în 
fiecare întreprindere s-au întocmit 
programe de măsuri pentru reduce
rea cheltuielilor de producție și, în 
primul rînd. a celor materiale. Re
ducerea cu numai unu la sută a 
cheltuielilor materiale ar insuma pe 
ansamblul departamentului o econo
mie de 100 milioane lei. Principalele 
direcții de acțiune se referă la mic
șorarea consumului de carburanți, 
prin eliminarea deplasărilor „în gol“ 
a tractoarelor, evitarea risipei. în
cărcarea la capacitatea maximă a 
tractoarelor prin formarea de agre
gate complexe de lucru ; sporirea 
eficacității îngrășămintelor chimice 
și optimizarea dozelor prin aplica
rea lor pe rînd la culturile prăsi
toare ; eliminarea risipei de furaje 
și reducerea consumurilor specifice

prin sisteme noi de preparare și ad
ministrare a acestora ; folosirea de 
subproduse agricole și industriale în 
furajarea animalelor ș.a. '

Colectivele de muncă din între
prinderi și ferme, fiecare lucrător 
din agricultura de stat sînt datoare 
să dea dovadă de maximă exigență 
în privința ridicării eficientei econo
mice. Pe parcursul anului, la nivelul 
fiecărei ferme, întreprindere și 
trust județean se vor face analize 
privind mersul producției și chel
tuielile efectuate. în funcție de esti
mările pe etape ale producției se 
va regla și nivelul cheltuielilor. 
Conducerea partidului ne cere și ne 
învață să muncim intr-un stil nou, 
să soluționăm concret fiecare proble
mă. să ne doară pentru fiecare leu 
irosit. O asemenea atitudine, de înaltă 
responsabilitate patriotică, trebuie să 
caracterizeze pe fiecare lucrător din 
agricultura de stat și, în primul rînd, 
pe șeful de fermă, cel care deține o 
poziție-cheie în ansamblul activității. 
Iată de ce vom organiza un concurs 
pentru titlul de „Cel mai bun șef de 
fermă", pe grupe de profile de pro
ducție, întrecere care va spori și 
mai mult interesul și răspunderea 
acestor cadre de bază. Toți lucrăto
rii din agricultura de stat au pășit 
în cel de-al doilea an al cincinalului 
ferm hotărîți să obțină producții cît 
mai mari, o îmbunătățire substan
țială a eficientei economice.

Convorbire consemnata 
Ion TEODOR
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Terminologia științifică 
românească continuă și as
tăzi să se îmbogățească, 
deși a trecut aproape un 
veac și jumătate de cînd 
au început să apară și la 
noi cărți cu conținut știin
țific. Mai de mult, cînd 
cartea franceză era foarte 
răspindită în țara noastră, 
terminologia științifică ro
mânească a făcut împru
muturi masive din manua
lele franceze, deși în mul
te cazuri termenii științi
fici necesari puteau fi gă
siți și în limba română. 
Medicina a suferit cel mai 
mult în această privință, 
după cum se poate consta
ta în mai toate publicațiile 
medicale apărute la noi. 
încercările de a „româniza" 
terminologia medicală nu 
au avut pînă acum succes, 
nefiind sprijinite de auto
rități superioare.

în 1949, cînd am publicat 
Elemente de electricitate 
biologică (Editura de stat 
pentru literatura medica
lă), am înlocuit „secusa" 
prin „svîcnire", astfel că 
legile secuselor din fiziolo
gie au devenit legile svicni- 
rilor. încercarea a trecut 
neobservată, dar nici ter
menul „secusă" nu a fost 
introdus în dicționarele 
limbii române.

De asemenea, terminolo
gia științelor fizice ar tre
bui pe alocuri revăzută, în- 
itrucît o seamă de termeni 
nu au căpătat denumirea 
cea mai corectă. Astfel, în 
primele decenii ale seco
lului nostru se folosea în 
fizică termenul „travaliu". 
Ceva mai tirziu. după pri-

mul război mondial, ten
dința de românizare a eli
minat acest termen, 
cuindu-1

înlo- 
cu „lucru meca

nic". Schimbarea nu a fost 
deloc reușită, deoarece în 
toate limbile de pe glob 
produsul dintre forță și de
plasarea punctului de apli
cație se denumește prin- 
tr-un singur cuvint: travail 
(în franțuzește), trud (în

de „ventru" sau „vîntru", 
o adaptare în românește a 
termenului francez „ven
tre". In Elemente de fizică 
generală (Editura didactică 
și pedagogică, 1961—1962)
am înlocuit acest termen 
prin „umflătură", ținînd 
seamă de experiențele cu 
coarde, care 
cel mai bine 
respectiv. Dar

vizualizează 
fenomenul 
autorii de

faptul că folosirea formei 
neutre in locul celei mas
culine, pentru substantive
le respective, este contrară 
tendinței actuale a limbii 
române.

In adevăr, acad. Al. 
Graur in cartea sa : Evo
luția limbii românești, pri
vire sintetică (Edit, științi
fică, 1963) scrie : „Intr-o 
formă mai veche a limbii

Influențe asupra
terminologiei științifice

rusește), Arbeit (în ger
mană), work (în engleză) 
etc. Intr-un Curs de fizică 
medicală, prima lucrare 
de acest gen publicată in 
limba română, am folosit 
termenul de „lucrare", în 
loc de „lucru mecanic". In 
Cursul de fizică . generală, 
publicat la Cluj in 1947 de 
Victor Marian și Radu Ti- 
țeica, figurează termenul 
„lucru", ceea ce dovedește 
tendința de a se renunța 
la termenul complicat de 
„lucru mecanic".

în manualele noastre de 
fizică figurează un termen, 
rămas moștenire de la fizi
cienii din veacul trecut 
care nu și-au înțeles toți 
datoria de a ocroti limba 
strămoșească : este vorba •

manuale din vremea noas
tră nu încearcă să se lip
sească de „ventru" dintr-o 
comoditate rău înțeleasă.

De aproape două decenii 
a apărut o nouă problemă 
în terminologia fizicii ro
mânești. Dicționarele noas
tre enciclopedice ne obli
gă să folosim termeni fa
bricați de curînd : conden
satoare (în loc de conden
satori), 
loc de acumulatori), 
•ductoare (în loc de con
ductori) . Dar 
„semiconductoare1 
putut menține ; 
mulți autori 
menul de 
tori", întîlnit 
nile ziarului 
toate aceste cazuri se uită

acumulatoare (în 
con-

termenul 
nu 

cei 
preferă ter- 
„semiconduc- 
și în pagi- 
Scînteia. In

s-a 
mai

române, marea majoritate 
a numelor de obiecte neîn
suflețite era repartizată ge
nului neutru, care-și me
rita astfel pe deplin nu
mele, un număr mic se în
cadra in declinarea femi
nină și foarte puține tre
ceau la masculin (in spe
cial cele folosite mai mult 
la plural decit la singular), 
în ultimele decenii, mase 
de nume de obiecte neîn
suflețite. împrumutate, trec 
la masculin. Este vorba de 
termeni din domeniul teh
nicii propriu-zise și al di
verselor ramuri ale știin
ței".

De asemenea, tot acad. 
Al. Graur, în cartea sa 
Tendințele actuale ale lim
bii române (Edit, științifi-

că. 1968), semnalind ten
dința limbii române de a 
trece neutrele la masculin, 
susține că terminologia 
științifică, trebuie să se su
pună acestei tendințe. D-sa 
scrie : „Procesul mi se pare 
ciștigat pentru masculin... 
intii pentru că „Micul dic
ționar ortografic" și urma
șele sale au capitulat in- 
tr-o serie de cazuri, unde 
nu puteau să nu o facă : 
cromosomi, cuzineți, eteri, 
izotopi, termeni etc. Apoj, 
în fiecare zi pătrund noi 
termeni tehnici care, ne- 
fiind înscriși în „îndrep
tar", rămin la bunăvoința 
specialiștilor și aceștia ii 
trec la masculin". (Nu in
tervine aici și economia 
de silabe, de vorbire ? 
N.B.). Mai departe, același 
autor scrie : „Astfel, ten
dința nouă de' a trece neu
trele la masculin nu 
decît, 
francezei, 
romanică 
tracarată timp de peste o 
mie de ani de influența 
limbilor slave".

în prezent, cînd se lu
crează la un nou dicționar 
al limbii române, ar fi ne
cesar să se revadă, cu 
concursul oamenilor com- 
petenți, terminologia știin
țifică românească, pentru 
a corecta unele erori din 
trecut, cind se introduceau 
cu prea multă ușurință 
termeni străini în limba 
noastră.
Prof. dr. docent 
Nicolae BARBULESCU 
Facultatea de fizicâ, 
București

este 
prin intermediul 

vechea tendință 
(și latină), con-

de Paul EVERAC

Teatrul la radio și televiziune

Camera de alături

V X

Toponimele și ortografia
Toponimia este o ramură 

a lingvisticii care se ocu
pă cu studiul numelor de 
locuri, după cum arată și 
etimologia acestui neolo
gism (a cărui origine este 
fr. toponymie, creat din 
gr. topos „loc" și onyma 
„nume"). Toponimele, ca 
elemente valoroase și esen
țiale ale patrimoniului cul
tural și spiritual al po
porului, trebuie scrise în 
conformitate cu normele 
ortografice oficiale, elabo
rate de Academia Republi- 
ii Socialiste România, 
ste un lucru arhicunoscut 

principiul fundamental 
ortografiei românești 

e cel fonetic, scrierea 
mind să >.->> în concor- 

„iifă cu pronunțarea. Une
ori, în paginile publicații
lor întilnim nume geogra
fice ortografiate în spirit 
neștiințific, grafii care în
calcă normele ortografice 
ale limbii române literare 
actuale. Pînă în prezent, 
singura lucrare magistrală 
în acest domeniu lingvistic 
este Toponimia româneas
că (1963), aparținind acad. 
Iorgu Iordan, operă monu

mentală, care ar trebui să 
servească drept îndreptar 
geografic tuturor.

în legătură cu toponimi
cele autohtone sînt demne 
de remarcat două categorii 
de greșeli care provin din 
ignorarea a două legi fone
tice, proprii sistemului 
morfologic al limbii româ
ne contemporane literare : 
în poziție postvocalică, su
fixul — ești se transformă 
în — iești, iar sufixul — 
eni devine — ieni. Vom 
ilustra, mai jos, această 
afirmație, pe baza greșeli
lor și inconsecvențelor 
strecurate în volume cu 
caracter national, ca: a) 
„Micul dicționar enciclope
dic" (MDE), 1972 ; b) „Co
dul poștal (CP), 1974 : c) 
„Indicatorul localităților 
din România" (ILR), 1974 ; 
d) Mersul trenurilor de că
lători (MT). 1975. 1) Greșeli 
comune celor patru lucrări 
citate mai sus : Brăești 
(Brăiești) ; Găești (Gă
iești) ; Mihăești (Mihăiești); 
Dăeni (Dăieni) ; Măldăeni 
(Măldăieni). 2) Erori carac
teristice primelor trei cărți 
menționate : Berevoești

(Berevoiești) ; Bratovoești 
(Bratovoiești) ; Buzoești 
(Buzoiești) : Măeriște (Mă
ieriște) ; Făcăeni (Făcă- 
ieni) ; Moroeni (Moroieni); 
Muereasca (Muiereasca) ; 
Năeni (Năieni). 3) Grafii 
incorecte, aparținind pri
melor două volume citate 
mai sus : Drăgoești (Dră- 
goiești) ; Roești (Roiești) ; 
Scăești (Scăiești), Stroești 
(Stroiești) ; Poeni (Poieni); 
Sâcueni (Secuieni) ; Scăeni 
(Scăieni) ; Smeeni (Zme- 
ieni). Consultarea în con
tinuare a celor patru lu
crări amintite ne permite 
întocmirea unei liste mult 
mai lungi, care însă nu-și 
are locul în aceste însem
nări. Pentru înlăturarea a- 
cestor inconsecvențe ni se 
pare necesară intervenția 
forurilor în drept — care 
să statueze clar scrierea 
acestor toponime.

Alte greșeli de ortogra
fie provin din necunoaște
rea unor reguli gramaticale 
privind derivarea cu aju
torul sufixelor : a) Abateri 
lingvistice aparținind celor 
patru volume citate mai

sus : Erbiceni (Ierbiceni, 
derivat de la subst. „iar
bă") ; Epureni (Iepureni, 
format de la tema „iepu
re") ; Ezeriș (Iezereș, creat 
din subst. „iezer" + sufi
xul— iș). b) încălcări ale 
normelor ortografice spe
cifice fiecărui volum : 1) 
(MDE) : Botoșana (Boto- 
șeana) ; Muereasca (Muie- 
reasca, provenit de la 
subst. „muiere") ; Măeriște 
(Măieriște, constituit din 
germ. „Maier" „fermă" -r 
sufixul — iești) ; Minăsti- 
rea (Mănăstirea) ; Strejești 
(Străjești) ; 2) (CP) : Co- 
lelia (Colilia) ; Cucuești 
(Cucuiești, derivat de la 
subst. „cucui") ; Eremieni 
(Ieremieni, creat de la 
tema „Ieremia") ; Eșanea 
(Ieșanca, format din „Iași" 
+ sufixul — eancă) ; Ho- 
daia (Odaia) ; Oeștii Pă- 
minteni (Oieștii Pămîn- 
teni, primul termen prove
nind din subst. „oaie") ; 
Nămăești (Nămăiești, deri
vat de la subst. arhaic „nă- 
maie". „oaie", „cornute", 
provenit din lat. „anima- 
lia") ; Poenari (Poienari) ; 
Poenile (Poienile) ; Poeni-

tele (Poienițele) ; Poenita 
(Poienița); Răsboieni (Răz- 
boieni) ; Saelele (Saielele); 
Smei (Zmei) ;
(Zmeura) ; Valea 
(Valea lui Bozie, 
cuvint a servit 
pentru numele propriu geo
grafic Bozieni). 3) (MT) : 
Brătășanca (Brătășeanca) ; 
Cucorăni (Cucoreni, creat 
din subst. „cucor" + sufixul 
— eni). 4) (ILR) : Coșereni 
(Coșăreni, format din subst. 
„coșar", om care face co
șuri 4- sufixul — eni) etc.

Apariția unor asemenea 
grafii învechite și, in ace
iași timp, incorecte trebuie 
să constituie un semnal de 
alarmă pentru directorii de 
edituri, pentru secretarii 
de redacție, pentru lingviști 
și filologi, pentru toti cei 
care doresc* să păstreze 
nealterată dulcea limbă ro
mânească. moștenită din 
străbuni. Grija față de co
rectitudinea lingvistică tre
buie să constituie o dato
rie sacră pentru orice vor
bitor de limbă română.

Smeura 
lui Bosie 

ultimul 
ca temă

Nicolae ANDREI 
profesor, Movila — Ialomița

Subintitulată „eseu 
despre personalitate", 
lucrarea aceasta intere
santă, preluată de Tele
viziune din repertoriul 
Teatrului Național, face 
parte dintr-un triptic de 
piese-eseu, consacrate 
de Paul Everac unor 
deveniri și unor proble
me însemnate ale omu
lui contemporan.

Ca și în celelalte com
ponente ale ciclului ta
xate, acelea, pe ideile de 
organicitate și libertate) 
și in „Camera de ală
turi" situațiile concrete 
de viață, imaginate de 
dramaturg, tind să pri- 
lejuiască o meditație 
substanțială despre pre
misele și căile conser
vării esenței umane sau 
formele pervertirii lor ; 
despre adevăr ori mis
tificare în ’ existența 
dividuală și socială 
iubire, în căsnicie, 
profesie, în artă și 
știință). Despre persona
litate — înțeleasă ca a- 
sumare a unor depline 
responsabilități de ordin 
superior și ca refuz al 
adaptării cameleonice la 
conjuncturi, în vederea 
unor interese egoiste, 
meschine. Cum zice 
chiar dramaturgul : o 
meditație despre „cum 
sîntem cînd sîntem și 
cum sîntem cind înce
pem să nu mai fim ; în 
ce chip începem să nu 
mai fim adevărați".

însuși, titjul piesei 
concentrează cele două 
planuri : al realității și 
al semnificațiilor mai 
generale și mai profun
de. Camera de alături 
este o încăpere ocupată 
de biologul Pavel Cris
tian și pe care dorește 
să o ocupe familia Bon
doc. Dar ea reprezintă

in- 
(in 
în 
în

în același timp o meta
foră bogată, poate prea 
bogată în sensuri — su- 
gerînd rind pe rind : 
prevalenta unor idealuri 
de ordin material ; spa
țiul purității inițiale a 
omului ; spațiul trăirii 
autentice etc. „Nu pu
tem ști totdeauna, sub 
specia vieții, cine e lo
catar principal și cine e 
tolerat" — spune una 
din replicile-cheie ale 
piesei.

Timpul, scurs de la 
premiera Naționalului, 
realizată în regia lui Ion 
Cojar, a confirmat va
lorile ideatice și esteti
ce ale 
acestei 
ricolul 
lui de 
tacolul 
semnalul de alarmă tras 
de dramaturg prin in
termediul Mirei. Alinei 
(în legătură cu care dra
maturgul sugerează po
sibilitatea recuperării), 
ori cu ajutorul unui per
sonaj ca Bondoc, victi
mă a unor „adaptări" 
mistificatoare, ce au in
clus falsitatea, conjunc- 
turalismul, minciuna.

Timpul nu a diminuat 
nici neîmplinirile 

Preocupat să-și, 
de- 

Paul 
un

piesei, interesul 
teme despre pe- 
înstrăinării omu- 
esenta sa. Spec- 
relevă cu curaj

însă 
piesei, 
dezvolte și să-și 
mpnstreze ideile, 
Everac pierde, la 
moment dat, din vede
re verosimilitatea pla
nului realist (Reta). In 
ciuda efortului de dia
lectică, în „Camera de 
alături" se face remar
cat citeodată un anume 
schematism al psiholo- 
giilor. Gindindu-ne la 
partitura și interpre
tarea dată lui Marcel 
Bondoc, trebuie să sub
liniem meritul Iui Ion 
Lucian de a fi ferit per
sonajul de registrul co-

mic, reliefindu-i la ma
ximum nuanțele, dez- 
voltîndu-i pe cit posibil 
drama.

Construit de drama
turg pe baza exactei in
tuiții că omul cu perso
nalitate e asprit de via
tă. că nu e deloc comod 
pentru ceilalți, că sim
plitatea, stilul lui direct 
pot apărea pentru cei
lalți ca forme ale impo
liteții și agresivității, 
observăm că Pavel 
Cristian are totuși, pe 
alocuri, ieșiri rudimen
tare, arțăgoase. Credin
ța și fermitatea lui ca
pătă o nuanță de sufi
cientă. Or. asemenea 
scăderi au fost în ge
neral suplinite și rare
ori apăsate în memora
bila compoziție realizată 
de Ion Marinescu.

Ca 'în majoritatea 
spectacolelor realizate 
de Ion Cojar, și în „Ca
mera de alături" am 
putut aprecia, odată cu 
fidelitatea și finețea 
lecturii, forța si realis
mul transfigurării sceni
ce. realismul și comple
xitatea finalizării tutu
ror partiturilor. O im
presie excepțională, ca 
și în seara premierei, 
ne-au impresionat în 
mul interiorizat al Va- 
leriei Seciu, după cum 
ne-au impresionat în 
chip deosebit naturale
țea, grația Tinei Ionescu, 
tonul rafinat și insi
nuant al lui C. Dinules- 
■cu. profesionalitatea și 
taleptul Ilenei Stana Io
nescu și al Valeriei Ga- 
gealov, care au făcut 
din rolurile lor, mai pu
țin generoase, creații 
rotunde, percutante.

Natalia STANCU 
ATANASIU

'?
S ■Războiul independenței, 

primul film românesc
Plecînd „de-acasă

Mulți cred că în 
t Statele Unite s-a pro

dus prima cară fru
mosul eveniment al 
asocierii mai multor 
actori in vederea pro
ducției de filme. în 
realitate, 
produs și în 
nia în 
rale și < 
înaltă 
1912 se 
asemenea 
mâneăscă.
din toți luceferii sce
nei noastre £ Nottara, 
Aristide 
Toneanu,
Liciu, Athanasessu și 
alte, stele de aceeași 
mărime și autoritate 
intelectuală.

Astfel s-a putut tur
na filmul de 2 000 de 
metri: RĂZBOIUL IN
DEPENDENȚEI, care 
reprezintă prima peli
culă românească.

Tot grație acestui 
prestigiu cultural, ar
tiștii noștri au obținut, i 
întru realizarea fil
mului, concursul ar
matei. Pește 80 de mii 
de soldați, cu haine și 
arme ostășești verita
bile. au făcut figura
ție în scenele de lup
tă. Sînt adevărate 
performante de „su
praproducție". Succe
sul acestei lucrări se 
datorește entuziasmu
lui echipei, entuziasm 
fără precedent în is
toria cinematografică. 
Ideea independenței

faptul s-a 
Româ- 

condiții mo- 
culturale de o 
calitate. In 

> constituie o 
uniune ro- 

compusă

Demetriad, 
Brezeanu.

continua să vrăjească 
spiritele, idee care, in 
1912 era sufletește in
tactă ; 35 de ani după 
’77. Să nu ne mire. 
Printre membrii echi
pei figurau oameni ca 
Nottara și alții, de o 
virstă ce îi făcea de 
un leat cu flăcăii care 
chiar efectiv partici
paseră la război.

Tot în ordinea 
ziasmului și a 
tății, asistăm

entu- 
întîie- 
la un

D. I. SUCHIANU

fenomen cinematogra
fic care în Occident 
s-a produs cu o jumă
tate de veac mai tîr- 
ziu. Este obiceiul ca 
o mare vedetă, o stea 
de primă mărime, 
să-și „dea", amabil, 
„concursul", apărind în 
roluri de figurație 
scurtă și anonimă. Ast
fel. avem in filmul 
nostru vedete ilustre, 
în roluri de „un flă
cău", „alt flăcău", „o 
țărancă", „altă țăran
că". La noi, acest con
curs de modestie fu
sese dat nu „amabil", 
ci îndrăgostit, cu înal
te sentimente patri
otice.

în șfîrșit. tot în or
dinea entuziasmului și 
modernității, colecti
vul, marile „star“-uri

erau duse cu bagheta 
de un tinerel de două
zeci și ceva de ani, 
deștept fofl si îndră
gostit de ideea sa : 
Grigore Brezeanu. a- 
nimatorul întregii lu
crări. Era fiul marelui 
Iancu Brezeanu din 
„Avarul", „Cetățea
nul turmentat", „Ipin- 
gescu", „Catindatul" 
din D’ale Carnavalu
lui, eroul din Năpasta, 
etc. etc. Ereditate ac
toricească cu, sfîrșit 
tragic: Grigore Bre
zeanu moare, la 27 de 
ani. lăsînd după el o 
operă pe drept cu
vint uimitoare. S-a 
spus că filmul RĂZ
BOIUL INDEPEN
DENȚEI avea stîngâ- 
cii și naivități, că une
ori se vedea cum re
gizorul ordonă morți- 
lor sculați prematur să 
moară la loc. Se poa
te. Dar asta
servat numai de spe
cialiști. De
face pe mortul" ca să 
înșeli pe inamic este 
un șiretlic clasic. Așa 
că. fiți pe pace, mare
le public aplauda și 
striga „ura" — la 
ecran deschis. Tot ast
fel și reproșul că, în 
timpul secvenței cu 
Peneș Curcanul, căruia 
colonelul și regimen
tul său îi dau onorul, 
se intercalează un 
fragment de imagine 
cu o locomotivă. Dar

era ob-

altfel „a
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Imagine din film: marele actor român al epocii. Constantin 
in rolul lui Osman Pașa

asta nu e un cusur. Căi 
ferate românești exis
tau din plin la acea

epocă. Și cit de artis
tică și de emoționan
tă este scena cind ;

mina cu sergentul,Atunce, colonelul, dind
Se-ntoarce, dă un ordin, pe loc tot regimentul 
Se-nșiră, poartă arma, salută, dă onor, 
Românului ce pleacă trăgind al său picior.

Filmul avea si alte 
Inovații moderne, de 
pildă, o luptă navală 
realizată cu machete 
intr-un bazin. In tot 
cazul, presa străină a 
fost cit se poate de 
laudativă. Iar cea ro
mânească din Austro- 
Ungaria publica arti
cole de un entuziasm 
delirant, preludiu al 
Unirii de mai tirziu. 
Astfel, o gazetă din 
Lugoj scria că „de 
mult nu s-a pomenit 
la noi (în Austro-Un- 
garia — n.n.) un entu
ziasm ca cel ridicat 
prin reprezentările fil
mului Războiul pentru

independentă, eternizat 
de actorii Teatrului 
Nățional din București 
și de armata română. 
In relațiile noastre cu
rioase. cind nu ne 
este dat să-i vedem pe 
acești actori care sint 
și ai noștri (noi subli
niem), trebuie să fim 
recunoscători celor

Nottara.

care ne-au 
putem gusta 
genuină artă 
nească".

Cît despre înflăcăra
rea patriotică produsă 
in tară, voi cita prolo
gul ' rostit înainte de 
reprezentația de 
din sala Clasic 
Capitol), prolog 
pus de poetul si 
maturgul Victor 
miu, cuvinte 
ce,

făcut să 
această 
româ-

gală 
(azi 

com- 
dra- 
Efti-

profeti- 
care-și găsesc o 

puternică împlinire In 
Festivalul național 
„Cintarea României". 
Dar iată acele cuvinte:

Pe pinza ta aș vrea să văd Trecutul, 
Cu voivozii toți venind in șir,
Pe Nottara jucînd Apus de Soare, 
Pintina Blanduziei si pe Lear.
As vrea să văd pe toți actorii noștri 
înveșmântați in haine strămoșești, • 
Jucind povestea lungă, zbuciumată, 
A plaiurilor noastre românești.

de la plug...
(Urmare din pag. I)

Răbdăm poveri, răb- 
dăm nevoi / Si ham 
de cai și jug de boi : / 
Dar vrem pămint !“. 
Ei au adus jertfa cea 
mare in revoluția bur- 
ghezo-democratică de 
la 1848 ; pe ei s-au 
sprijinit Bălcescu. ian- 
cu și Kogălniceanu. 
Sentimentul unității 
lor naționale, munca, 
hotărirea și înțelepciu
nea lor i-au dat lui 
Cuza tăria de a reali
za Unirea. Ei au dus 
greul Războiului pen
tru Independență, ei 
au cucerit, la 1877, cu 
jertfa vieții lor, nea- 
tîrnarea națională. 
S-au dus pe cimpurile 
de bătaie cum le cerea 
datoria, dar sufletul 
de mari și buni gos
podari le-a rămas me
reu acasă pentru că 
erau oameni pașnici 
care-și cereau dreptu
rile lor dar nu rivneau 
pămintul nimănui. 
Prin șuieratul plumbi- 
lor, prin băile de sin
ge, luptîndu-se cu 
dușmanul și cu moar
tea, ei iși afirmau spi
ritul lor constructiv, 
gospodăresc, precum în 
acea celebră și răsco
litoare Scrisoare de la 
Muselîm-Selo : „Ne
vestei mele să-i mai 
spui / Să-mi cumpere 
o coasă. / Cea veche 
nu știu este-ori nu-i / 
Si-o fi acum și roasă I 
De cînd rugina scur- 
mă'n ea. / Să-mi văd,

o. dare-ar Sfintul, / 
Cum cade iarba’n fața 
mea / Și-mi bate’n 
plete vintul ! / / Ea 
lupte-se cum biet o 
ști. / Cașa, ne dete 
soartea, / Că și noi 
ne-am luptat pe-aci / 
Cu greul și cu moar
tea ; / Dar l-a ajuns 
și pe Harap / Bleste
mele și plinsul, / Că 
noi ne-am ținut de 

. cap / Și’ntrarăm după 
dînsul. / /. Și i-am fă
cut. măicuță, 
L-am scos de 
tară. / Măcar 
pe sub pămint 
ieșea pe-afarâ. / Și-am 
prins și pe’mpăratul 
lor. / Pe-Osman nebi
ruitul. . / Că-1 împuș- 
case’ntr-un picior / 
Și-așa i-a fost sfîrșl- 
tul."

Pe cimpul de luptă, 
țăranul român. în hai
ne de dorobanț. 80 la 
sută din trupele in
fanteriei române, a fă
cut acte de vitejie 
care au uimit Europa. 
Dorobanții. 
Curcani din 
penelor ce le 
la căciulă, 
schimbat, prin abnega
ția și eroismul lor. po
recla în renume, cum 
atît de sugestiv și de 
uman ne-o mărturi
sește Vasile Alecsan- 
dri în 'poezia sa Pencș 
Curcanul. S-au înrolat 
în armata română și 
țărani transilvăneni, și 
bucovineni, și bănă
țeni, demonstrînd încă 
o dată cit de adine în
rădăcinată în ei era

vînt, I 
tot din 

stetea 
/ Și nu

denumiți 
pricina 
purtau 

și-au

a

națio-ideea unității 
nale și setea, de inde
pendență.

Au luptat eroic și 
s-au întors eroici de 
pe front și și-au găsit 
bordeiele reci și să
race. plugul ruginit în 
brazdă și au rămas 
tot flăminzi și goi ca 
mai nainte. Cit de 
simbolic rămîne în a- 
ceastă privință Furtu
nă Veteranul al lui 
I. I. Mironescu. Au 
trebuit să mai lupte, 
să dea jertfe grele, 
pentru ca ei. țăranii — 
vorba asta atîta vre
me rostogolită dema
gogic prin mahalaua 
presei burgheze — să 
poată fi stăpîni la ei 
acasă, să-și clădească 
o viață demnă și feri
cită.

Țăranii, 
pămintului, 
dorobanților, sint as
tăzi adevărații lui stă- 
pini.

Traista lor goală, 
legată de bita in ca
re-și sprijineau oase
le. cu care așteptau 
pe la ușile bogătanilor, 
a rămas o tristă piesă 
de muzeu.

Ușile istoriei li s-au 
deschis pentru totdea
una cînd „au intrat 
masiv" în noua vreme 
ca aliați de nădejde ai 
clasei muncitoare. în 
lupta ei revoluționară 
condusă de Partid, 
pentru construirea so
cialismului, pentru li
bertate. demnitate și 
independență națio
nală.

truditorii 
urmașii

• MEHEDINȚI. La Casa de 
cultură din Orșova s-a organi
zat medalionul literar : „Ion 
Luca Caragiale — clasic al lite
raturii române și universale". 
„Rolul opiniei publice în comba
terea fenomenelor de parazitism, 
tendințelor de căpătuială și 
neangajare socială" a fost tema 
unor colocvii juridice organizate 

| la căminele culturale din Li- 
Ivezile, Broșteni, Grozești și Vo- 

loiac. La clubul tineretului din 
Drobeta Turnu-Severin a avut 

un dialog cu cititorii pe tema 
mai citite cărți de proză

în anul 1976". • VILCEA. „In- 
formatehnica ’77“, constituită 
ca un amplu program de acțiu
ne pe linia propagandei tehnice 
în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", a debutat 
cu simpozionul „Rolul științei și 
tehnicii în realizarea obiective
lor economico-sociale ale actua
lului cincinal", care s-a desfă
șurat la Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Rîmni- 
cu Vilcea. Un alt simpozion pe 
tema „Procesul conducerii în so
cietatea socialistă" a fost găzduit 
de Casa de cultură a orașului

Drăgășani. • PRAHOVA. Co
mitetul de cultură și educație 
socialistă și centrul de îndru
mare a creației populare, a miș
cării artistice de masă din ju
dețul Prahova au tipărit, intr-un 
tiraj de masă, o foaie volantă în 
sprijinul organizatorilor de spec
tacole în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României". în 
coloanele foii se află librete co
regrafice, schițe și scenete, ver
suri, texte și muzică pentru cor 
și orchestră. La Ploiești a luat 
ființă cenaclul muzical „Paul 
Constantinescu", la care parti

cipă compozitori locali și inter- 
preți de muzică simfonică, co
rală. de fanfară, ușoară. Cena
clul se bucură de sprijinul 
Uniunii compozitorilor și al unor 
reputați compozitori ploieșteni, 
ca Florin Comișel. Dinu Stelian 
și alții. Un prim concert cu lu
crări ale compozitorilor plo
ieșteni a avut loc la Casa Ar
matei din localitate. • DOLJ. 
în cadrul etapei de masă a Fes

tivalului național „Cintarea 
României" sînt antrenate peste 
I 200 de formații artistice, pon
derea deținind-o formațiile co
rale — 198. brigăzile artistice
— 258 și formațiile de teatru
— 184, precum și aproape 200 
cercuri literare, de artă plastică, 
artă populară etc. Practic. în ju
dețul Dolj participă Ia acest 
festival circa 40 000 artiști ama
tori. Prin grija centrului jude

țean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de masă au fost puse la dispo
ziția participanților o serie de 
materiale orientative : culegerea 
de versuri și piese de teatru — 
„înălțimi", trei culegeri de mon
taje literar-artistice intitulate : 
„Independenți, demni și suve
rani", „Sub steagul revoluției", 
„Cind ne logodim cu glia" ș.a. 
• BRASOV. „Anul 1877 oglindit 
in literatura noastră", s-a inti
tulat seara de poezie organizată 
la Casa de cultură din Săcele. 
O expoziție de carte avînd ca

temă „Tradiții de luptă ale po
porului român pentru libertate 
și independentă națională" a fost 
deschisă la Casa de cultură din 
Predeal. Numeroase manifestări 
au fost dedicate și aniversării 
răscoalelor țărănești din 1907. 
Printre acestea : poemul „Cîn- 
tec pentru flacăra aceea", pe 
care un colectiv al Teatrului 
dramatic din Brașov l-a prezen
tat în fața elevilor și cadrelor 
didactice de la Școala generală 
nr. 18 din Brașov. Manifestări 
similare au mai avut loc la Casa 
de cultură din Codlea. la că

Se dezvolta rețeaua 
de librării sătești

Rețeaua de librării și raioane 
de difuzare a 
cooperației de 
tins an de an, 
zent la peste 
adaugă cele 
desfacere a cărții 
magazinelor sătești. 5 500 difu- 
zori de carte din rîndul .cadre
lor didactice asigură răspândi
rea cărții printre elevi. Exis
tă. totodată. 4 677 standuri mo
bile organizate în unitățile agri
cole socialiste,- întreprinderi și 
instituții din mediul rural, 
543 librării școlare cu ca
racter obștesc, conduse de co
lective de elevi sub îndrumarea 
cadrelor didactice, precum și 34 
secții județene „Cartea prin 
poștă". Secția centrală din 
București primește zilnic peste 
1 000 de comenzi din partea citi
torilor de la sate.

Prin rețeaua de difuzare a 
cooperației de consum s-au răs- 
pîndit la sate numai în anul 
precedent 2 300 titluri intr-un 
tiraj de peste 11 milioane e- 
xemplare, în valoare de 137 500 
mii lei, reprezentînd o creștere 
de 8,2 la sută față de anul 1975.

Bibliotecile comunale și șco
lare au inițiat numeroase con
cursuri, dintre care cităm : „Cel 
mai bun 
„Cel mai bun 
fruntași în 
„Cine citește 
care casă cu 
etc.

cărții aparținind 
consum s-a ex- 
ajungînd în pre- 
2 200. la care se 

6 500 puncte de 
din cadrul

difuzor de 
librar", 

difuzarea 
folosește", 

bibliotecă proprie'

„DOINA

carte", 
„Elevi 
cărții", 

„Fie-

ARGEȘULUI" 
ÎN BUCUREȘTI

umbrite de o totală lipsă 
de respect pentru artă

Inscrise pe agenda marelui Festi
val național „Cintarea României", 
Sala Palatului a găzduit recent, in 
prezenta unui numeros public, două 
manifestări artistice : spectacolul 
folcloric al orchestrei „Doina Arge
șului" din Pitești și concertul forma
ției instrumentale conduse de cele
brul naist Gheorghe Zamfir, intr-un 
original spectacol de muzică și dans.

Prezenta in Capitală a unor an
sambluri artistice din județe ni se 
pare foarte salutară și am dori-o re
petată și de alte orchestre folclorice, 
păstrătoare și valorificatoare a tradi
țiilor adevărate ale poporului nostru 
de-a lungul existentei sale milenare.

Prezentă sobră și convingătoare, 
Tea- 
con- 
Flo- 

di- 
pri- 

Hore

orchestra „Doina Argeșului" a 
trului „Al. Davila" din Pitești, 
dusă cu autoritate de dirijorul 
rian Economu, s-a impus prin 
namism șl virtuozitate de la 
mele acorduri ale cunoscutei 
de la Lerești. Melodiile de dragos
te și de joc interpretate la vioară 
cu multă sensibilitate de Florea 
Pascu și Emil Tănase sau de Ion 
Ionescu la fluier și caval și Do- 
rel Manea la nai, ne-au reinviat, cu 
căldură, parfumul folclorului mu
zical din zona Argeșului. Tot așa 
cum i-am urmărit, cu mult interes, 
Intr-un recital de înaltă clasă inter
pretativă — ca invitați în program — 
pe virtuozii Toni Iordache la țambal, 
cu improvizații pe melodii lăutărești 
de oraș, și Ion Drăgoi la vioară, cu 
folclor muzical din Muntenia.

Numai o formație de talia aceleia 
conduse de Gheorghe Zamfir a putut 
egala măiestria artistică a piteșteni- 
lor. Trăind revelația redescoperirii 
valorosului colectiv al „Doinei Ar
geșului", ni s-a părut însă întristă
tor să vedem atitea valori adunate 
la un loc, sub bagheta unui dirijor 
reputat, acompaniind, pe una din 
primele scene ale țării, un program 
solistic-vocal aglomerat de diverse 
stiluri și genuri muzicale, unele de un 
marcat prost gust, care aminteau at
mosfera fostelor „bombe" de la peri
feria orașelor de odinioară, program 
presărat de familiarisme sentimen
tale, cu aluzii străvezii la eșuate 
„iubiri" alături de pretențioase invo
cații Ia adresa istoriei neamului, ex
pediate pe linii melodice și texte nu 
dintre cele mai inspirate. Programul 
ne-a fost „oferit" de solistul — altfel 
nu lipsit de calități vocale — Ion 
Dolănescu.

Este cazul ca, în sfîrșit, conduce
rea Teatrului „Al. Davila" din Pi
tești să înțeleagă că un public sin
cer, generos și avid de frumosul 
folcloric nu trebuie lăsat la liberul 
arbitru al unui interpret. Este firesc 
să existe oare numai rațiuni de or
din financiar care să motiveze găz
duirea, pe o scenă de asemenea pres
tigiu a unor astfel de hibride alcă
tuiri — zise folclorice 1

Alexandru MICA

minul cultural din comuna Cața, 
la clubul întreprinderii de trac
toare etc. • VASLUI. Pe scena 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Bîrlad au avut loc între
cerile fazei de masă ale brigăzi
lor artistice, formațiilor de mon
taje literare, formațiilor core
grafice și corale. Manifestările 
cultural-artistice au fost între
gite cu expuneri, dezbateri, 
mese rotunde, expoziții cu teme 
de istorie, știință, tehnică, legis
lație, educație civică etc.

Corespondenții „Scînteii"
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Felicitări adresate *
Primire la Consiliul de Miniștri

tovarășului Nicolae Ceausescu J
în cadrul unei audiente la C.C. al 

P.C.R., ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, V. I. Drozdenko, a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai cordiale 
și călduroase felicitări cu ocazia ani
versării zilei de naștere, atît din 
partea tovarășului Leonid IliCi Brej
nev personal, cit și în numele întregii 
conduceri de partid și de' stat a 
U.R.S.S.

Tovarășul Brejnev adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de 
noi și mari succese în nobila acti
vitate pe care o desfășoară spre bi
nele poporului român, al Republicii 
Socialiste România, al Partidului Co
munist Român, al cauzei păcii, so
cialismului și comunismului.

Tovarășul Leonid Ilici Brejnev a 
rugat să se exprime, în numele său 
personal, al. conducerii P.C.U.S., con
vingerea profundă că legăturile din
tre partidele și popoarele noastre se 
vor dezvolta și în viitor pe baza în
țelegerilor existente, inclusiv a celor 
semnate recent la București.

în cadrul unei audiențe la Minis
terul Afacerilor Externe, ambasado- . 
rul R.P.D. Coreene la București, Pak 
Zung Guc, a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cele 1 mai

călduroase felicitări, urări de succes 
deplin în nobila sa activitate, 
multă sănătate și viată înde
lungată. cu prilejul celei de-a 
59-a aniversări a zilei de naștere, 
din partea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

★
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit telegrame de felicitare, cu pri
lejul zilei sale de naștere, din partea 
lui Haralambos Drăkopoulos, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Grecia-interior ; Ilias 
Iliou,' președintele Uniunii Democra
tic? de Stingă — E.D.A. din Republi
ca Elenă ; Biilent Ecevit, președinte 
al Partidului Republican al Po
porului din Turcia ; A. S. Da- 
jăni, directorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. la București ; Meh
met Unaldi, vicepreședinte al Sena
tului, președintele grupului de prie
tenie Turcia-România ; John Fer- 
gusson Smith, directorul firmei ae
ronautice „Britair" din Marea Brita- 
nie ; Iosif Constantin Drăgan, pre
ședintele Fundației Europene Drăgan; 
Vinzenz Przypolski, președintele co
loniei române din Austria, și Ștefan 
Logigan, vicepreședinte ; Harry Mor
gan. președintele Fundației ..Amba
sadorii prieteniei", și Cappy Morgan.

■Tovarășul Ion Ioniță, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a primit, joi, pe 
maiorul Gomes Mota, președintele 
companiei aeriene portugheze — 
TAP, și pe Veloso Lucas, director al 
companiei.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, au fost

abordate probleme privind dezvolta
rea relațiilor de colaborare 
companiile aeriene ale celor 
țări.

Au. luat parte general-maior 
Răican, șeful departamentului

dintre 
două

Aurel 
___ , ,__  ._ ,___________ avia- , 

ției civile, colonel Sofian Crăciunes- 
cu, directorul companiei TAROM.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui P. J. Patterson, cu o- - 
cazia desemnării sale în funcția de 
ministru al afacerilor externe al Ja- 
maicăi.

psntru Eliberarea Palestinei
Invitația Marii Adunări Națio- 
joi a sosit in Capitală o dele- 
a Consiliului National Palesti- 
(C.N.P.) și a Consiliului Central

Manifestări în cadrul Festivalului
național „Cintarea României"

La 
nale, 
gație 
nean 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), condusă de Khaled 
Al-Fahoum, președintele C.N.P.

Din delegație fac parte Sami Attari, 
secretar al Consiliului Național Pa- 
lestinean și al Consiliului Central al 
O.E.P., Saleh Rafaat, Saad Eddin 
Ghandour. Farouk Husseini și Hus- 
sam Al-Khatib — membri ai Consi
liului Național Palestinean și ai Con
siliului Central

La aeroportul 
fost salutați de 
ședințele Marii 
Radu Voinea, președintele Comisiei 
pentru învățămînt, știință și cultură 
a M.A.N., Radu Enache, secretar al 
M.A.N., Ion Cumpănașu și Iuliu 
Fejes, secretari de comisii permanen
te-ale M.A.N.

A fost prezent Imad Abdin, re
prezentantul permanent al O.E.P. la 
București.

al O.E.P.
Otopeni, oaspeții au 
Nicolae Giosan, pre- 
Adunări Naționale,

*
Cu prilejul aniversării Zilei Re

voluției palest.inene. reprezentantul 
permanent la București al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei; 
Imad Abdin, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

Sosirea în Capitală a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 

.Populare Polone, Piotr Jaroszewicz

în șirul manifestărilor pe care for
mațiile muzicale bucureștene — pro
fesioniste și de amatori — le dedică 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei" se înscrie și concertul prezen
tat, joi seara, la Ateneul Român, de 
Orchestra de cameră a medicilor.

★
„Generații XX", astfel se intitu

lează noul cenaclu al tineretului din 
Timișoara, recent înființat de Comi
tetul județean Timiș al U.T.C., care 
reunește în activitatea sa cultural- 
artistică numeroși scriitori, actori, 
muzicieni, artiști amatori din între
prinderi și instituții, studenți, elevi, 
activiști ai organizațiilor 
Spectacolul de debut al 
dat la Casa de cultură a 
din Timișoara, sub egida 
lui „Cintarea României", 
inaugurarea-unui ciclu de manifestări 
cultural-artistice de muzică și poe
zie patriotică dedicate partidului și 
patriei socialiste.

★
Etapa de masă a Festivalului na

țional „Cintarea României" prileju
iește și în rindul tinerilor și elevilor 
din județul Alba ample manifestări 
cultural-educative. La liceul „Iacob 
Mureșanu" din Blaj s-a deschis o 
expoziție intitulată „Cincinalul re
voluției tehnico-științifice oglindit 
în activitatea practică a elevilor". A 
urmat o sesiune de referate și co
municări pe tema „Muncind, deve
nim oameni .de nădejde ai patriei".

★
Muzeul de1 istorie din Ploiești găz-

de tineret, 
cenaclului 
tineretului 
Festivalu- 
marchează

duiește expoziția „Mărturii ale 
războiului de independență pe teri
toriul prahovean", acțiune în cadrul 
actualei etape a Festivalului națio
nal „Cintarea României". Sînt ex
puse interesante documente — ori
ginale și în copie — care atestă 
continuitatea poporului român pe a- 
ceste meleaguri, contribuția locuito
rilor prahoveni la dobîndirea inde
pendentei de stat a României.

★
Sub genericul „Libertatea națio

nală și independența statală în con
știința poporului român", la Suceava 
a avut loc o amplă acțiune cultural- 
artistică a muncitorilor din coopera
tivele meșteșugărești, acțiune ce se 
integrează manifestărilor Festivalu
lui național „Cintarea României".

Cu acest prilej a fost organizat un 
concurs tematic, au fosjt prezentate 
cele mai noi creații ale meșteșuga
rilor, iar formațiile de amatori au 
susținut un spectacol 
narului Independenței 
mâniei.-

★
în cursul după-amiezii a avut loc 

o întrevedere intre o delegație a 
M.A.N., condusă de Nicolae Giosan,

și delegația palestineană, condusă de 
Khaled Al-Fahoum.

Oaspeții au fost informați cu acest 
prilej despre organizarea și activita
tea M.A.N., au luat cunoștință 
preocupările poporului român 
opera de edificare a societății 
cialiste multilateral dezvoltate, 
fost abordate, totodată, aspecte 
vieții politice internaționale, eviden- 
țiindu-se în acest cadru rolul pe 
care îl pot avea parlamentele și par
lamentarii în soluționarea pe 
pașnică a problemelor cu care 
confruntă omenirea.

★
în aceeași zi, Biroul M.A.N. a 

rit un dineu în onoarea 
palestinene.

în timpul dineului, președintele 
Marii Adunări Naționale și președin
tele Consiliului Național Palesti- 
nean au toastat în sănătatea pre- 

• ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, pentru con
solidarea prieteniei dintre poporul 
român și poporul palestinean, pen
tru pace și colaborare în lume.

(Agerpres)

de 
în 

so- 
Au 
ale

cale 
se

ofe- 
delegației

dedicat cerite- 
de stat a Ro-

*
La Muzeul Țării .___

Oradea a avut loc, joi, deschiderea 
expoziției omagiale „70 de ani de la 
răscoala din 1907“. organizată cu spri
jinul Arhivelor Statului și bibliotecii 
județene Bihor.. Sînt expuse peste 
200 de documente, reproduceri, foto
grafii, facsimile, care ilustrează stă
rile de lucruri premergătoare răscoa
lei, declanșarea și desfășurarea lup
telor țărănești în Moldova. Muntenia 
și Oltenia. (Agerpres)

Crișurilor din

PROGRAMUL I
10,00 Teleșcoâlă
11,00 “ ‘
11,20
11,45
12.00
12,25
12.40
16,00
16.30
17,00 
17,05 
19.00 
19.20
19.30

Colegi de generație 
Personaje... în travesti 
De ce nu cade 
De la Borca la 
Cîntare omului 
Telex 
Teleșcoâlă 
Curs de limba 
Telex 
Emisiune în limba germană 
Telecronica pentru pionieri 
1001 de seri 
Telelurnal 

20,00 Reflector
20,20 Film artistic : „Avocatul cauzei 

adverse" — producție americană. 
Premieră pe țară

21,10 Centenarul Independenței
21.30 Campionatele europene de patinaj 

artistic — proba de dans.
23,00 Telejurnal

PROGRAMUL II
16,00 Științe sociale (consultații) : Veni

tul național
16.30 Curs de limba franceză 
17,00 Telex
17,05 
18,00

soarele ? 
Paltin

franceză

(Urmare din pag. I)
C.C. al P.M.U.P. l-a ales membru al 
Biroului Politic.

La 23 decembrie 1970, în cadrul 
ședinței plenare a Seimului, a fost 
investit cu funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

Piotr Jaroszewicz este, fără între
rupere, din 1947 deputat în forul le
gislativ suprem al R.P. Polone.

Pentru meritele sale deosebite în 
lupta pentru eliberarea patriei de 
sub ocupația fascistă și în opera .de 
edificare a socialismului în Polonia 
i-au fost conferite înalte distincții 
de stat, între care Ordinul „Con
structorii Poloniei populare", Crucea 
Mare a Ordinului „Renașterii Polo
niei".

Vizita în tara noastră a președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone se înscrie 
în cadrul intensificării continue a re

lațiilor frățești de strînsă și fructu
oasă colaborare statornicite între 
România și Polonia, între popoarele 
și țările noastre.

O contribuție de seamă la această 
evoluție au avut-o întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Edward Gierek, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, în 
cursul cărora au fost stabilite liniile 
directoare ale adîncirii în continuare 
a conlucrării prietenești dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Poporul român, care privește cu 
profundă satisfacție acest curs fericit, 
urează un călduros „Bun venit !“ to
varășului Piotr Jaroszewicz, fiind 
convins că vizita sa va sluji ampli
ficării în continuare, pe cele mai. di
verse planuri, a relațiilor de strînsă 
prietenie și frățească colaborare ro- 
mâno-polone.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

18,20
19.20
19,30
20,00

21.25
21,30
21,45
22,20

Portativ bucureștean
Filme documentare realizate de 
Studioul „Al. Sahia"
Ora veselă
1001 de seri
Telejurnal
Seară de balet : „Coppelia" , de 
Leo Delibes. Interpretează ansam
blul de balet al Teatrului Mare 
din Varșovia
Telex
Blocnotes — informații utilitare 
Orchestre simfonice românești. 
Roman-foileton : C6sar Birotteau
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Activități sportive de masă

„Poporul Zimbabwe își va intensifica 
lupta pentru libertate11

„Cupa Independenței*1 
în județul Bacău

Numeroși tineri din,satele și ora
șele județului Bacău au participat în 
aceste zile la o amplă manifestare 
sportivă dotată cu „Cupa Indepen
denței". Au avut loc întreceri la schi, 
săniuțe, patinaj, precum și la un 
mare număr de jocuri de sală. Pe 
văile Trotușului. Slănicului, Tazlău- 
lui, tineri petroliști, chimiști, con
structori din orașele Moinești, Co- 
mănești, Gh. Gheorghiu-Dej, precum 
și din comunele Dofteana, Dărmă- 
nești, Cașin, Brusturoasa au partici
pat la faza de masă, în întrecerile 
la schi și săniuțe. Două concursuri 
devenite tradiționale, „Cupa Cașinu- 
lui" și „Săniuța de argint", au mo
bilizat pe pirtiile de la poalele mun
ților Oituz și Nemira numeroși copii 
și tineri. La Bacău, ca și în munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej, sălile 
de sport au avut program coptinuu.

Au fost organizate, de asemenea, 
peste 500 de acțiuni turistice la care 
au participat tineri muncitori, țărani 
cooperatori, studenți și elevi, iar 
1 000 dintre aceștia au realizat hare
murile prevăzute in cadrul acțiunii 
„Amicii drumeției". (Gheorghe Baltă)

sportivă de masă va fi introdusă și 
în alte întreprinderi din municipiul 
și județul Arad. (Constantin Simion).

Articol de Joshua Nkomo, lider al Frontului Patriotic Zimbabwe, 
apărut în „l’Unitâ"

Recent s-a anunțat crearea unui comitet de coordonare care își 
propune să acționeze in direcția transpunerii in viață a principalelor 
obiective ale Frontului Patriotic Zimbabwe, ce grupează, după cum 
se știe, un sir de organizații ale mișcării de eliberare din Rhodesia. 
Sarcinile imedidte pe care si le propun patriota uniți in cadrul Fron
tului Patriotic — in special in momentul actual, după respingerea de 
către regimul de la Salisbury a propunerilor de soluționare politică a 
problemei rhodesiene — precum și politica externă a viitorului Zim
babwe independent formează subiectul unui articol pe care Joshua 
Nkomo, președintele Congresului National African (una din organiza
țiile componente ale Frontului), l-a scris pentru „l’Unită“ si din care 
reproducem următoarele ;

Costuri reduse, eficiență sporită
(Urmare din pag. I)
mătase de la Tg. Mureș s-a prevăzut 
dotarea eu mașini de țesut fără su
veică. soluție prin care se asigură 
diminuarea suprafețelor construite cu 
2 000 metri pătrați, creșterea produc
tivității muncii cu 60 la sută și mic
șorarea cheltuielilor de întreținere a 
utilajelor cu 63 lei la 1 000 iei pro- 
ducție-marfă.

Clădiri funcționale, mai 
ieftine. Un lucru este limpede : 
halele industriale, clădirile nu pro
duc. Ele nu constituie decit cadrul de 
protecție a oamenilor și mijloacelor 
tehnice și „îmbracă" procesele teh
nologice. Tocmai de aceea, ele tre
buie să fie realizate cu costuri cit 
mai reduse, să fie funcționale, di
mensionate rațional. Siht cerințe bine 
înțelese acum și de proiectanții de la 
I.P.I.U., pentru a căror îndeplinire 
s-a acționat și se acționează stărui
tor. Din experiența acumulată in 
procesul de reexaminare a proiecte
lor construcțiilor industriale reiese 
că principalele direcții de acțiune 
prin care se asigură realizarea unor 
clădiri cu costuri reduse în industria 
ușoară sînt :

• renunțarea la fundații mari, fo
losirea fundațiilor de suprafață ;

• reducerea dimensiunilor și con
sumurilor de oțel și ciment la ele
mentele de construcții (stîlpi, grinzi, 
planșee), pentru halele etajate din 
industria de confecții, tricotaje, în
călțăminte ș.a. ;

• diminuarea la maximum a su
prafețelor de teren folosite, prin co
masarea funcțiunilor în clădiri mono
bloc și etajate ;

• extinderea iluminatului natural î
• creșterea gradului de ocupare cu 

utilaje a suprafețelor de producție, 
în special în cadrul secțiilor de fi
nisaje textile.

— Pe baza acestor principii mo
derne de proiectare a construcțiilor 
în industria ușoară, preciza inginerul 
ALEXANDRU MITROIU, în institut 
s-au elaborat soluții noi, eficiente de 
proiectare a clădirilor etajate, care fo
losesc stîlpi și grinzi din beton armat 
monolit de mărci superioare, rațional 
dimensionate, cu consum mai mic de 
oțel ; elemente de planșeu din beton 
precomprimat cu corpuri ceramice — 
mai ușoare, cu consumuri reduse de

oțel și ciment de circa 30 la sută ; 
fișii din beton celular autoclavizat 
pentru acoperișuri, care elimină în 
multe cazuri izolațiile. Noile structuri 
concepute și proiectate pentru clădi
rile etajate din industria ușoară în
globează cu 30 la sută mai puțin 
metal și cu 20 la sută mai puțin ci
ment față de prevederile proiectelor 
vechi.

Un alt obiectiv urmărit la elabo
rarea documentațiilor tehnice pentru 
noile capacități productive il consti
tuie proiectarea lucrărilor de insta
lații. astfel incit consumurile de e- 
nergie electrică, combustibili șl utili
tăți să fie cit mai reduse. Bunăoară, 
prevăzind utilizarea unor corpuri de 
iluminat fluorescente speciale pentru 
industria ușoară, sectorizarea circui
telor electrice, îmbunătățirea siste
melor de ventilație și condiționare a 
aerului, noile proiecte asigură o re
ducere a consumului de energie elec
trică cu 15—30 la sută. .

Activitatea de revizuire a proiec
telor elaborate — vizînd, deopotrivă, 
atît perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, cit și adoptarea unor so
luții constructive mai ieftine, cu 
grad ridicat de industrializare — se 
dovedește a fi deosebit de rodnică 
la I.P.I.U. în acest sens am pre
zentat o serie de date. Dar 
iată care sint rezultatele pe an
samblul institutului : costul lucrărilor 
de construcții-montaj s-a redus cu 
669 milioane lei, economiile de ci
ment se ridică la peste 63 mii tone ; 
cele de metal Ia aproape 15 mii tone; 
suprafețele construite vor fi mai mici 
cu aproape 60 mii metri pătrați. 
Ceea ce trebuie subliniat este faptul 
că aceste reduceri nu au afectat o- 
biectivele economice respective, indi
catorii tehnico-economici și parame
trii funcționali, ci, dimpotrivă, i-au 
îmbunătățit.

De la bine spre mai 
bine DesiSur> eforturile specialiști
lor de la I.P.I.U. de pînă acum sînt 
demne de menționat. Totuși, în timpul 
investigațiilor noastre am adresat mai 
multor. interlocutori întrebarea : 
„Considerați că au fost fructificate 
deplin posibilitățile existente de 
creștere a eficienței economice și de 
ieftinire a investițiilor ?“. Răspun
surile au fost clare : „Nu !“ Iată ce 
ne spune inginerul IONEL BELGUN,

secretarul comitetului de partid din 
institut :

— Așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, activitatea de 
reducere a costurilor investițiilor nu 
este o acțiune de campanie, ci o ac
tivitate permanentă. Tocmai de aceea, 
crearea unui climat de înaltă exigen
ță și răspundere în elaborarea de 
proiecte cu soluții cit mai economice, 
cit mai eficiente în ce privește teh
nologiile și consumul de materiale 
pentru lucrările de construcții-mon
taj, constituie obiectivul principal 
al întregii munci politico-educative 
desfășurate de organizația noastră de 
partid. Ceea ce urmărim este ca fie
care lucrător din institut să-și aducă 
contribuția proprie la munca de con
cepție, prin găsirea și aplicarea de 
noi soluții originale și eficiente.

într-adevăr, la identificarea și va
lorificarea a noi rezerve și posibili
tăți de creștere a eficientei econo
mice în domeniul investițiilor, cer
cetarea și proiectarea au un cuvint 
greu de spus. în același timp însă 
se ridică o serie de probleme a căror 
rezolvare depășește posibilitățile in
stitutului. Iată-le punctate de inter
locutorii noștri :

• Sistemul actual de întocmire a 
antemăsurătorilor este extrem de 
complicat, detaliază prea în amănunt 
elementele și consumă mult din ca
pacitatea de proiebțare a institutului, 
(inginer DUMITRU BUCURENCIU).

• Elementele curbe de suprafață 
pentru acoperișuri din beton ușor 
precomprimat și elementele din po- 
liester armat cu fibre de sticlă — 
cuprinse în cataloagele producători
lor de materiale de construcții — 
trebuie să fie fabricate în cantități 
suficiente, de calitate corespunzătoa
re și la costuri care să stimuleze fo
losirea lor largă la construcția noilor 
obiective, (inginer VASILE DUMI
TRESCU).

• Recent s-au întocmit noile nor
mative privitoare la metodologia de 
elaborare a documentațiilor tehnico- 
economice. Trebuie însă clarificate 
de organele cu competențe în activi
tatea de investiții modalitățile de 
aplicare a acestora în practică, (in
giner ION MIHAILESCU).

Anchetă realizată de
Iile ȘTEFAN
Dan CONSTANTIN

în întreprinderi 
arădene se introduce 

gimnastica la locul 
de muncă

în mai multe întreprinderi arădene, 
cum sînt întreprinderea de confecții 
„Tricoul roșu", „Arădeanca", „Victo
ria", „Libertatea" s-au creat condiții 
pentru introducerea gimnasticii la 
locul de muncă. în ultimul timp, 
gimnastica efectuată în pauza de 
lucru tinde să devină o regulă pen
tru angajații unităților economice 
amintite, preocuparea actuală a co
mitetelor sindicale fiind îndreptată 
aici spre continuarea perseverentă 
a acestei acțiuni. Pe baza unui plan 
de măsuri concret, în perioada urmă
toare această formă de activitate

Schi la Cîmpeni
Aproape 200 elevi din școlile jude

țului Alba au participat la un con
curs de schi desfășurat pe pîrtia 
din apropierea orașului Cimpeni. 
Cum era și firesc, întrecerile au fost 
dominate de tinerii schiori din lo
calitățile din zona Munților Apuseni. 
S-au evidențiat prin talentul și buna 
lor pregătire elevii schiori din Cim
peni, Albac și Abrud. La sfirșitul 
celor două zile de întrecere au fost 
desemnați ciștlgătorii. La fete: A- 
driana Pleșa (Cimpeni) — schi-fond; 
Viorica Ivan (Cimpeni) — coborire; 
Constantina Faur (Abrud) — slalom 
uriaș; Călina Faur (Abrud) —sla
lom special. La băieți: Casian Pleșa 
(Cîmpeni) — schi-fond; Mircea Chi- 
rilă (Cimpeni) — coborire; Ioan Al
ban (Cimpeni) — slalom uriaș; Mir
cea Chirilă (Cîmpeni) — slalom spe
cial. Probele de ștafetă au fost cîș- 
tigate de echipele liceului din Cim
peni. (Ștefan Dinică).

ACTUALITATEA LA BASCHET
în cadrul sferturilor de finală (gru

pa B) ale competiției europene mas
culine de baschet „Cupa Cupelor", 
echipa italiană Forst Cantu a învins 
pe teren propriu, cu scorul de 105—76 
(51—37), formația spaniolă Juventud 
Badalona.

La încheierea turului acestei faze 
a competiției, în grupa B conduce, 
neînvinsă, echipa Steaua București 
(6 puncte), urmată de formațiile 
Forst Cantu (5 p), Juventud Ba
dalona (4 p) și A.S. Villeurbanne 
(3 p). în primul meci din retur, 
Steaua va juca la 9 februarie, in de
plasare, cu Forst Cantu.

în grupa A, pe primul loc al cla
samentului se află Spartak Lenin
grad (5 p), urmată de Radnicki 
Belgrad (5 p) și Cinzano Milano (4 p).

In competiția europeană feminină 
de baschet „Cupa Liliana Ronchetti", 
echipa Rapid București, care joacă 
în grupa C, va susține primul meci 
din retur pe teren propriu, la 9 fe
bruarie, cu formația franceză A.S. 
Toulon.

★
Aseară, în saia sporturilor de 

la Floreasca, în meci tur contînd 
pentru grupa A a sferturilor de fi
nală din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la baschet, s-au întilnit 
echipele feminine I.E.F.S. și Geas 
Sesto San Giovanni (Italia). Baschet
balistele românce au obținut victoria 
cu scorul de 70—66 (33—24). La sfîr- 
șitul timpului regulamentar de joc 
scorul era egal : 62—62, baschetba
listele de la I.E.F.S. terminînd în
vingătoare în prelungiri.

„Congresul Național African din 
Zimbabwe a ajuns la un acord cu 
patrioții din cadrul ZANU (Uniu
nea națională africană Zimbabwe) 
pentru a da viață Frontului Patriotic, 
al cărui scop principal este intensi
ficarea luptei de eliberare în condi
țiile unității naționale.

în mai multe rinduri am fost în
trebat dacă și în ce măsură confe
rința de la Geneva va avea succes. 
Am răspuns întotdeauna că, în ceea 
ce ne privește, vom face tot ceea ce 
este posibil pentru ca negocierile să 
reușească. Am încercat însă de fie
care dată să explic că dacă reuniu
nea va eșua, atunci va fi în mod 
firesc necesar să intensificăm lupta 
noastră armată de eliberare pînă la 
victorie.. Dreptatea se află de partea 
noastră. Zimbabwe trebuie să fie și 
va fi independent. Vom luptă ‘ deci 
pînă cind vor dispărea cauzele pre
zentului conflict, care a provocat 
și provoacă mari suferințe și dis
trugeri țării noastre. Cauza conflic
tului, se știe, se află în negarea bru
tală a drepturilor umane fundamen
tale ale majorității poporului'nostru. 
Cauza războiului se află în însuși 
caracterul unei societăți fondate pe 
privilegii economice și sociale, pe 
baza culorii pielii. Războiul nu va 
putea să se încheie fără ca această 
cauză să fie eliminată și actualul 
sistem să fie înlocuit printr-un sistem 
just. în care să nu fie atribuită nici 
o importanță originii rasiale, etnice 
sau tribale.

Am fost întrebat ce li se va în- 
tîmpla albilor intr-o țară liberă și 
independentă. Am repetat în mai 
multe rinduri că ei vor avea aceleași 
drepturi ca și noi. Nici una din pă
turile populației nu va avea o po
ziție specială sau privilegii de orice 
fel într-un Zimbabwe independent. 
Nu putem să tolerăm comunități 
privilegiate — după ce am luptat și 
am făcut atitea sacrificii pentru a 
înlocui un sistem bazat pe privilegii 
printr-unul bazat pe egalitate. Ne-am 
opus rasismului tot așa cum ne-am 
opus cu forța tribalismului. Zim
babwe este o națiune de 6 milioane 
și jumătate de locuitori. Există di
ferite grupuri tribale și rasiale. Dife
rențele rasiale și tribale nu trebuie 
să ne facă să ne simțim mai mult 
sau mai puțin zimbabwieni decit 
sîntem.

Sîntem întrebați, în sfirșit, ce fel 
de relații vom avea cu țări ca Uniu
nea Sovietică, Statele Unite sau 
Africa de Sud. Folosesc această oca
zie pentru a explica că noi vrem să 
avem relații normale așa cum există 
între state libere, independente și 
suverane. în ceea ce privește Africa 
de Sud, un Zimbabwe liber nu poate 
să uite faptul că acolo milioane de 
persoane trăiesc sub o crîncenă opre
siune și că depind de o minoritate 
brutală. Nu este posibil a avea re
lații prietenești cu un regim rasist 
care neagă cele mal elementare 
drepturi umane unui popor prieten".

Succese ale constructorilor clujeni

VOLEI : Programul echipelor noastre în turneele finale 
ale cupelor europene

în cursul zilei de joi au fost de
finitivate programele turneelor fina
le ale competițiilor masculine euro
pene de volei, la care participă și 
echipele românești Dinamo și Steaua.

în faza finală a „Cupei campioni
lor europeni", care se va desfășura 
în orașul finlandez Pieksamaki, Di
namo București va juca, in ordine, 
cu Ț.S.K.A. Moscova (18 februarie),

T.S.K.A. Sofia (19 februarie) și Var- 
dar Skoplie (20 februarie).

Steaua București, care evoluează 
in turneul final al „Cupei cupelor", 
programat in orașul Bruxelles, va in- 
tilni in primul joc (20 februarie), pe 
Honved Budapesta, apoi, la 21 fe
bruarie — pe Aero Odolenavoda (Ce
hoslovacia) și la 22 februarie — pe 
Radiotehnik Riga.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

în luna ianuarie, Trustul județean 
de construcții Cluj a predat benefi
ciarilor sau a pregătit pentru recep
ție blocuri cu peste 200 de aparta
mente, a terminat construcția unui 
atelier de întreținere și reparare a 
utilajului de calcul. Pe toate șantie
rele se lucrează cu o productivitate 
sporită, ceea ce permite realizarea 
în această lună a unei producții de 
construcții-montaj cu peste 4 la 
sută mai mare decit prevederile de 
plan. „Planul pe acest an este supe-

Unități medicale
Rețeaua unităților de asistență 

medicală din județul Mureș s-a îm
bogățit, recent,, cu noi obiective. în 
municipiul Sighișoara, de exemplu, 
a fost dat în folosință un modern 
centru stomatologic, care poate 
servi peste 400 pacienți pe zi. în ca
drul celor mai noi ansambluri de 
locuințe din municipiul Tg. Mureș 
— ansamblul „1848“ și „Ady Endre"e Joi după-amiază, in campiona

tele europene de patinaj artistic, 
care au loc la Helsinki, s-au înche
iat exercițiile impuse ale probei in
dividuale feminine. în fruntea cla
samentului se află Anett Poetzsch 
(R. D. Germană), cu 45,60 puncte, 
urmată de Dagmar Lurz (R. F. Ger
mania) — 43,96 puncte și Susanne 
Driano (Italia) — 42,36 puncte.

în proba de dansuri, la sfirșitul 
exercițiilor obligatorii, în fruntea cla
samentului se află perechea sovie
tică Irina Moiseeva — Andrei Mi- 
nenkov, cu 101,24 puncte. Pe locurile 
următoare sint clasate perechile Re- 
goeczy — Sallay (Ungaria) — 98,44 
puncte și Liniciuk — Karponosov 
(U.R.S.S.) — 98,52 puncte.

• Joi seara, lâ Belgrad, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la

handbal feminin, echipa locală Rad
nicki a învins cu scorul de 18—11 
(8—4) formația Universitatea Timi
șoara. Returul acestui meci, din ca
drul sferturilor de finală, se va dis
puta la 10 februarie la Timișoara.
• în turul II al campionatelor in

ternaționale de tenis pe teren aco
perit ale S.U.A., care se desfășoară 
la Philadelphia, au fost înregistrate 
surprize de proporții, trei dintre prin
cipalii favoriți fiind eliminați. Tină- 
rul jucător american Bill Scanlon, 
revelația actualului sezon, și-a con
firmat ascensiunea, cîștigînd cu 2—6, 
6—1, 6—4 partida susținută cu Ilie 
Năstase. Fred McNair a dispus cu 
2—6, 7—6, 6—4 de Manuel Orantes, 
iar Ray Moore l-a învins cu 7—6, 
6—4 pe Bjorn Borg.

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

caldă cu cerul mai mult acoperit. Au 
căzut ploi temporare în Maramureș, 
Crișana, Banat, in cea mai mare parte 
a Transilvaniei și a Moldovei, în Do- 
brogea și, pe alocuri, în Oltenia și Mun
tenia. La munte a nins. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit cu intensificări în 
zona de munte de pină Ia 70 km pe oră. 
Temperatura aerului, Ia ora 14, era cu
prinsă între două grade la Dej. Cîm
peni, Toplița, Joseni, Calafat, Iași și 10 
grade la Medgidia. In București : Vre
mea a fost caldă cu cerul mal mult' 
noros. Temporar a plouat.

• CINEMATOGRAFIA 
IN MIEZUL ACTUALITĂ- 
J|| La Florența s-a desfășurat 
recent cea de-a 17-a ediție a 
„Festivalului popoarelor", ma
nifestare internațională dedica
tă filmului documentar cu ca
racter social. De un deosebit 
succes s-au bucurat filmele-an- 
chetă asupra unor probleme ac
tuale prezentate de țara gazdă. 
Documentarul „Dioxina, cel mai 
mic pericol" a demonstrat cu 
probe de netăgăduit grava răs
pundere ce revine patronilor, 
în general marilor societăți, în 
recentul caz de infestare a zo
nei Seveso cu nori toxici, că
rora le-au căzut victimă nume
roși locuitori. Problemele toxi
comaniei au format subiectul 
documentarului „De ce drogu
rile ?“, în timp ce un al treilea

documentar și-a propus să în-» 
fățișeze cîteva din cele mai 
grave probleme . social-economi- 
ce ale Romei.

• CONTROLUL PU
RITĂȚII AERULUI. Dupâ 
ce a fost mai întîi experimen
tat la Leningrad, un sistem au
tomat de control al purității ae
rului este in curs de realizare 
la Moscova. El se bazează pe 
un complex de laboratoare am
plasate în diverse puncte ale 
orașului care furnizează, la fie
care jumătate de oră, datele 
privind starea atmosferei. Noul 
sistem va permite intervenții 
operative pentru menținerea 
purității aerului.

• „POARTĂ" ÎNCHI
SĂ. Societatea britanică de

televiziune B.B.C., care dispune 
de 11 orchestre, a fost nevoită 
să renunțe la una din ele. Este 
vorba de „Orchestra tinerelor 
talente" unde, în așteptarea u- 
nui angajament, proaspeții ab
solvenți de conservator aveau 
posibilitatea să facă primii pași 
in profesiune, primind doar ju
mătate din salariul tarifar. A- 
cum, această „poartă spre con
sacrare", cum era denumită or
chestra, a fost închisă — după 
cum a declarat conducerea 
B.B.C. — din lipsă de fonduri.

• AVERTISMENT. Trei 
geofizicieni de la Universitatea 
din California, A. T. Wilson, 
J. T. Hollin și G. Macdonald, 
au avertizat că forările proiec
tate în calota glaciară a An-

tarctidei, în vederea exploatării 
bogățiilor minerale ale acesteia, 
ar putea duce la dislocări peri
culoase. Ei consideră că echi
librul existent de milenii între 
masa de gheață și continent ar 
putea fi zdruncinat in urma fo
rărilor și creării de goluri în 
calotă (deoarece s-ar mări con
siderabil pelicula de apă dintre 
masivul de gheață și soclul 
stîncos și ar fi eliberată o mare 
cantitate de energie). Consecin
ța ar putea fi prăbușirea în 
mare a unor munți de gheață și 
formarea unor valuri colosale, 
care ar inunda zone de coastă 
ale Americii de Sud, Africii și 
Australiei.

• O NOUĂ SUB
STANȚĂ EXTINCTOARE 
a fost pusă Ia punct în Franța. 
Substanța acționează prin scă
derea procentului de oxigen din 
atmosferă pină la 1 la sută, 
ceea ce are ca rezultat înăbu
șirea flăcărilor în cîteva secun
de. Produsul denumit „Pyrofo- 
rane 1301“ prezintă avantajul 
că este complet nedăunător 
și își păstrează eficacitatea 
timp îndelungat.

• UN DISPOZITIV 
DE MĂSURAT TEMPE
RATURI de Ia zero grade

pină la plus 1 200 grade Celsius, 
de mărimea unui calculator de 
buzunar, a fost construit de un 
grup de ingineri elvețieni. Va
lorile măsurate apar în cîteva 
secunde pe un indicator nume
ric. Intensitatea luminozității 
cifrelor se reglează automat.

® TAINA INELULUI. 
Cu aproximativ șase ani în 
urmă, o cetățeancă birmaneză a 
găsit în apropierea locuinței 
sale un inel de aur, vechi, dar, în 
aparență, nedeosebit prin nimic 
de cele obișnuite. Prezentîndu-1 
acum unui giuvaergiu spre va
lorificare, acesta a constatat 
că inelul poartă o inscripție 
ciudată, specialiștii apreciind 
ulterior că este vorba de o in
scripție in limba pjiu, străve

rior anului precedent cu peste 24 la 
sută — ne spunea ing. Grațian Șer- 
ban, directorul trustului. Nu e vorba 
numai de o creștere cantitativă, ci 
mai ales calitativă, întrucît acest spor 
se va realiza pe seama perfecționă
rii proceselor tehnologice de con
strucție, mecanizării lucrărilor, utili
zării mai raționale a forței de muncă 
și a utilajelor. în același timp, ca 
urmare a reducerii cheltuielilor ma
teriale, ne propunem realizarea unui 
beneficiu suplimentar de 1,2 milioa
ne lei". (Alexandru Mureșan).

în județul Mureș
— funcționează, de curînd, două 
creșe însumînd 200 de locuri. De o 
altă asemenea instituție beneficiază 
100 de copii ai forestierilor din ora
șul Reghin. în prezent, constructorii 
mureșeni ridică, în zona clinicilor 
din Tg. Mureș, un mare spital cu 
1 200 de locuri și o policlinică, iar la 
Reghin, un centru stomatologic mo
dern. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 și 31 ianuarie. In țară : Deși tem
peratura aerului va scădea ușor, vre
mea va rămîne încă destul de caldă. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea precipitații temporare mai 
ales sub formă de burniță și ploaie în 
jumătatea de nord a țării. In rest, pre
cipitații cu caracter local. Vînt moderat 
cu intensificări de 40—50 km pe oră din 
sectorul nord-vestic. La munte vintul 
va prezenta intensificări de 90—100. km 
pe oră, viscolind zăpada. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 5 și plus trei 
grade, izolat mai coborîte, iar maxime
le între minus unu șl plus șapte grade, 
în București : Deși temperatura va scă
dea ușor, vremea va rămîne încă des
tul de caldă. Cerul va fi mai mult 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vint 
moderat din sectorul vestic.

chea populație a actualei Bir- 
manii. Specialiștii departamen
tului de arheologie, care apre
ciază că inelul este vechi de cel 
puțin 1 300 de ani, speră că 
descoperirea îi va ajuta la 
descifrarea scrierii strămoșilor 
poporului birmanez.

® POPULAȚIA EU
ROPEI IMBĂTRÎNEȘTE 
— este concluzia unui raport al 
Biroului Internațional al Mun
cii, publicat la Geneva. Rapor
tul subliniază „caracterul a- 
proape ireversibil al acestui 
proces" într-o serie de țări. în 
acest context raportul citează 
cifre privitoare la unele țări de 
pe continentul european. Astfel 
se arată că, pînă la sfirșitul a-

cestui secol, 'numărul populației 
de peste 60 de ani va crește de 
la 18,8 la 23,5 la sută în Elve
ția, de la 19,4 la 21,5 la sută în 
R.F.G., de la 15,7 la 20,2 la sută 
în Italia și de la 18,9 la 19,8 la 
sută în Belgia.

• STIMULENT PEN
TRU MEMORIE. Institutul 
unional de chimie farmaceuti
că din U.R.S.S. a pus la punct 
o substanță, siblocordul, sub 
formă de pastile, care ajută la 
stimularea memoriei. Savanta 
Alla Petrovskaia a declarat că, 
spre deosebire de alți stimula
tori psihici, noul medicament 
are avantajul de a exercita un 
efect stabil, cară nu slăbește în 
cazul folosirii frecvente și în
delungate.
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SPANIA

Largă mișcare de protest 
împotriva actelor teroriste

MADRID. — Observatorii politici 
relevă că principala trăsătură a si
tuației politice din Spania o repre
zintă faptul că atît autoritățile, cit 
și liderii organizațiilor opoziției de
mocratice au condamnat, unanim ac
țiunile teroriste ale grupărilor de ex
tremă dreaptă, considerate a fi un 
atentat indreptat împotriva actuale
lor eforturi de democratizare a so
cietății spaniole, exprimindu-și, în 
același timp, hotărirea de a acționa 
cu toată fermitatea pentru restabi
lirea calmului și liniștii în țară.

La Madrid, în Țara Bascilor, în 
Catalonia, precum și în numeroase 
alte regiuni ale Spaniei au avut loc 
mari acțiuni greviste, inițiate de 
Coordonarea organizațiilor sindicale, 
în semn de protest față de acțiunile 
teroriste ale grupărilor de dreapta.

La indicația lui Santiago Carrillo, 
Secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, precum și a li
derilor altor organizații ce fac parte 
din opoziția democratică, s-a renun
țat la manifestații și demonstrații de 
protest, pentru a nu fi afectate efor
turile de reinstaurare a calmului. La 
Madrid au participat la aceste ac
țiuni greviste peste 150 000 de per
soane, iar în Țara Bascilor numărul 
greviștilor a depășit 200 000. Numai 
la Barcelona au întrerupt lucrul 
peste 50 000 de muncitori, printre 
care și cei de la firma „SEAT“ — 
cea mai mare uzină din țară produ
cătoare de automobile.

Măsuri da prevenire
Acuzîndu-i pe organizatorii recen

telor acțiuni teroriste că au încercat 
să saboteze acțiunea în favoarea am
nistiei, coexistentei naționale și re
concilierii, guvernul spaniol și-a 
afirmat, într-un comunicat dat pu
blicității la Madrid, „hotărirea de a 
continua eforturile de stabilire a de
mocrației în Spania". Comunicatul 
arată că evenimentele din ultimele 
zile au avut loc într-un moment în 
care guvernul „examina o serie de 
proiecte privind aplicarea integrală 
a dreptului la amnistie, pentru a se 
ajunge la alegerile generale într-o 
atmosferă pașnică, de calm politic 
și social, eliminînd vechile discor
dii". în concluzie, guvernul a hotărît 
să adopte o serie de măsuri speciale, 
pentru a curma escaladarea violen
ței, provocată de acțiunea forțelor de 
extremă dreaptă. Printre aceste mă
suri se numără Interzicerea tuturor 
manifestațiilor publice, organizarea 
unor percheziții și operarea de 
arestări fără mandat judiciar, con
fiscarea armelor deținute fără auto
rizație și arestarea posesorilor res
pectivi, expulzarea imediată a orică
rui cetățean străin care are legături 
cu grupările extremiste. Guvernul

FOTO-ACTUALITATE

O imagine frecventă în lumea capitalului, unde oamenii muncii își inten
sifică lupta pentru condiții mai bune de viață și muncă, pentru apărarea 
și consolidarea drepturilor democratice. în fotografie: muncitorii de la o 
mare întreprindere din Anglia votează în unanimitate pentru declanșarea 

grevei în sprijinul revendicărilor lor

PORTUGALIA

Preocupări prioritare privind problemele redresării economice
împovărată de serioase dificultăți, 

economia portugheză a pășit in acest 
an sub semnul unor insistente ne
cesități — dar și al unor speran
țe — de redresare. „Situația econo
mică a tării este gravă, dar avem 
posibilitatea de a soluționa această 
problemă" — declara recent în acest 
sens primul ministru Mario Soares, 
înviorarea economiei a devenit tema 
centrală a preocupărilor atit în sfe
rele guvernamentale, cit și in rîndul 
diverselor partide politice, date fiind 
dezechilibrele acute între producția 
și consum, intre capacitățile indus
triale și gradul folosirii lor, intra 
rezervele valutare și importuri etc. 
Documentele oficiale și analizele 
elaborate de instituțiile de resort re
levă diminuarea investițiilor produc
tive, prooes care s-a răsfrînt nefa
vorabil asupra volumului produc
ției. Nu de mult, șeful guvernului a 
criticat din nou „absenteismul in in
vestiții" din partea patronatului, ca 
fenomen deosebit de nociv, cu peri
culoase implicații. Este adevărat, 
creditele obținute din afară în ulti
mul timp au permis o oarecare a- 
meliorare — limitată ca amploare și 
cu caracter intermitent — dar, tot
odată, au sporit datoria externă a țării 
la trei miliarde de dolari, adică a- 
proximativ un sfert din valoarea 
produsului național brut, in timp ce 
deficitul balanței de plăți pe anul 
trecut a atins 1,1 miliarde dolari, iar 
cel bugetar a depășit 1,4 miliarde. La 
aceasta se adaugă creșterea prețuri
lor (într-un ritm superior față de cel 
al salariilor) și nivelul șomajului, 
care actualmente cuprinde cu ceva 
peste o zecime din forța de muncă.

Actualele dificultăți ale economiei 
portugheze își au, desigur, principala 
origine în moștenirea lăsată de regi
mul fascist, care vreme îndelungată a 
irosit între 40 și 48 la sută din bu
get pentru susținerea războiului co
lonial, in timp ce țara ducea lipsă 
cronică de investiții, avînd, totodată, 
structuri economice înapoiate, la care 
ee adăuga exploatarea exercitată de 
grupurile monopoliste autohtone și 
de capitalul străin.

Cercurile intelectuale și artistice 
din Spania și-au exprimat, de ase
menea, protestul față de „acțiunile 
bandelor teroriste", într-un mesaj 
adresat, în acest sens, președintelui 
guvernului spaniol, Adolfo Suarez. 
In mesaj se cere „instalarea unui 
guvern cu adevărat democratic, ca
pabil să garanteze pacea și ordinea 
de care țara are nevoie". Un stat 
cu adevărat democratic — subliniază 
mesajul — presupune „amnistia to
tală a deținuților politici, legalizarea 
tuturor partidelor politice, precum 
și instaurarea libertăților politice șl 
civile".

★
Federația celor trei mari centrale 

sindicale italiene — C.G.I.L. C.I.S.L., 
U.I.L. — a dat publicității o declara
ție de protest, în care își reafirmă 
sprijinul față de organizațiile sindi
cale și partidele democrate din 
Spania în lupta lor pentru liberali
zarea vieții politice.

Asociația portugheză a foștilor de
ținuți antifasciști a condamnat, în
tr-un comunicat dat publicității la 
Lisabona, acțiunile teroriste ale ele
mentelor de dreapta din Spania.

La rîndul său, ziarul „A Capital" 
apreciază într-un editorial că „asasi
natele comise la Madrid condamnă 
definitiv forțele de dreapta, crude și 
absurde, pentru care libertatea con
stituie o insultă, iar drepturile omu
lui — un obiectiv inadmisibil".

a escaladării violenței
spaniol a salutat, de asemenea, 
calmul și ordinea in care s-a desfă
șurat, la Madrid, adunarea forțelor 
de stînga, convocată din inițiativa 
partidului comunist, pentru a se 
aduce un ultim omagiu victimelor 
acțiunilor teroriste. Guvernul a adre
sat, în acest sens, mulțumiri servi
ciilor de ordine ale P.C., ale sindi
catelor socialiste și comuniste, care 
au colaborat cu forțele publice pentru 
evitarea oricăror incidente.

Totodată, printr-o hotărîre guver
namentală. au fost dislocate unități 
speciale de poliție pentru a se asi
gura protecția sediilor tuturor forma
țiunilor politice ale opoziției demo
cratice, inclusiv al partidului co
munist.

Referindu-se la acțiunile teroriste 
ale grupărilor de extremă dreaptă, 
ziarul „El Pais“ menționează că 
„ultimele asasinate de la Madrid nu 
reprezintă un atac la adresa unui 
partid sau a unei organizații sindi
cale anume, ci un atentat calculat, 
organizat împotriva majorității unei 
societăți care aspiră să trăiască în 
democrație, fără a plăti, pentru 
aceasta, un tribut de singe".

Cu toate eforturile întreprinse după 
răsturnarea fascismului, situația moș
tenită în domeniul economiei nu a 
cunoscut îmbunătățiri notabile sau 
generale — ba chiar, in unele privin
țe, a suferit înrăutățiri. Cauza Acesto
ra rezidă, in primul rînd, în sabotajul 
practicat de marele capital, care a 
recurs la diferite manevre, mergind 
pină la „fuga capitalurilor", încuraja
rea inflației, folosirea unei părți din 
profiturile acumulate din exploata
rea poporului portughez pentru a 
submina viața economică — în viziu
nea cunoscutei tactici de a se pro
voca instabilitate politică prin desta
bilizare economică. Peste acestea s-au 
suprapus complicațiile provocate de 
recesiunea economică din Occident, 
ca și cele rezultate din procesul de
colonizării, care a adus, brusc. pe 
„piața muncii" Portugaliei circa 
440 000 de persoane, așa-numiții „re
tornados", ceea ce a agravat proble
mele șomajului și lipsei de locuințe. 
Evident, prin naționalizarea principa
lelor firme industriale, a băncilor și 
societăților de asigurare, ca și prin 
înfăptuirea reformei agrare in sudul 
țării, aria de manevră a capitalului 
s-a restrîns mult, in principiu — res
pectiv după datelș oficiale — statul 
eontrolind 60 la sută din unitățile 
economice. Dar greutățile acumulate 
nu sînt deloc ușor de învins și, in 
orice caz, solicită timp.

Chiar dacă măsurile adoptate pen
tru a soluționa complexa problema
tică economică nu au dat pină acum 
roadele așteptate, unele efecte po
zitive pot fi consemnate. Situația fi
nanciară, deși încă critică, apare in 
prezent a fi mai puțin încordată, în 
parte datorită și suprataxelor de 
pînă la 80 la sută la articolele de lux; 
inflația s-a redus cu 7 la sută, osci- 
lînd în prezent în jur de 18 pro
cente. In același timp, sînt alo
cate .credite speciale pentru încu
rajarea exporturilor, în cadrul unei 
strategii de dinamizare a comerțului 
și de diversificare a piețelor de des
facere. Se acordă, totodată, atenție

ORIENTUL
MIJLOCIU

Ambasadorul român în Birmania a prezentat 
scrisorile de acreditare

Masuri economice adoptate 
de guvernul egiptean

CAIRO. In capitala Egiptului a 
avut loc o reuniune a guvernului, 
prezidată de primul ministru Mam- 
douh Salem, consacrată unor pro
bleme cu caracter economic. După 
cum informează agenția M.E.N., gu
vernul a hotărît acordarea unor in
demnizații tuturor salariaților, pre
cum .și majorarea cu 10 la sută a 
pensiilor, măsură ce intră în vigoare 
retroactiv, cu data de 1 ianuarie.

Totodată, guvernul egiptean a a- 
doptat măsuri de stimulare a inves
tițiilor în domeniul producției de 
bunuri de consum de primă necesi
tate. Au fost luate măsuri pentru a- 
sigurarea, pe plan național, a apro
vizionării în cantități suficiente cu 
produse alimentare de bază, precum 
și pentru îmbunătățirea condițiilor 
de transport in comun și trecerea pe 
plan prioritar â construirii de locu
ințe pentru populația cu venituri 
mici.

Pe de altă parte, cabinetul a ho- 
tărit ca grupul economic ministerial 
să studieze calea care să ducă la li
chidarea deficitului bugetar prin 
alte mijloace decit creșterea prețuri
lor la o serie de bunuri de larg con
sum.

Plan de securitate 
pentru întreg teritoriul libanez

BEIRUT — Președintele Elias Sar
kis a anunțat că forțele de securitate 
ale Ligii Arabe dislocate în Liban vor 
asigura deschiderea tuturor porturilor 
și facilităților portuare libaneze pină 
la data de 6 februarie. Toate portu
rile libaneze, cu excepția celui de la 
Tyr, se află în prezent sub controlul 
forțelor arabe de descurajare.

în aplicarea acordului de la Cairo, 
forțele arabe de descurajare din Li
ban vor pune în practică, in zilele 
următoare, un plan de securitate 
pentru întregul teritoriu libanez, a 
anunțat postul de radio Beirut, citat 
de agenția M.E.N. Forțele de descu
rajare își vor începe misiunea de 
îndată ce Comitetul arab cvadripar- 
tit va adopta o decizie in acest 
sens, în cursul reuniunii care va 
avea loc sîmbătă, sub conducerea 
președintelui Elias Sarkis.

Conflict petrolier 
între Honduras 

și firma „Texaco“
TEGUCIGALPA — într-un comu

nicat oficial dat publicității la Tegu
cigalpa se arată că guvernul Hondu
rasului va proceda la revizuirea con
cesiunii acordate întreprinderii pe
troliere nord-americane „Texaco Ca
ribbean Corporation". Documentul 
precizează că se va determina cu pre
cizie dacă firma amintită și-a înde
plinit obligațiile înscrise în legea pe
trolului și în alte legi aplicabile pe 
ramură.

Acest comunicat este o urmare a 
faptului că rafinăria „Texaco" — u- 
nica existentă în Honduras — a decis 
în mod unilateral să raționalizeze 
combustibilul destinat stațiilor de 
distribuire a benzinei și derivatilor 
de pe' întreg teritoriul țării, încercînd 
astfel să exercite presiuni asupra gu
vernului, pentru a-1 determina să de
creteze o sporire de 20 la sută a pre
turilor la benzină și alți derivați pe
trolieri.

Sindicatul lucrătorilor din transpor
turile de specialitate și-a anunțat 
sprijinul față de guvern, în cazul in 
care acesta va decide naționalizarea 
rafinăriei nord-americane. O atitudi
ne similară au adoptat diverse orga
nizații muncitorești și o serie de or
ganisme sociale și politice. Guvernul 
reamintește necesitatea ca poporul 
hondurian să se solidarizeze cu toate 
măsurile pe care le adoptă pentru 
soluționarea problemei create artifi
cial de o întreprindere străină.

dezvoltării întreprinderilor naționali
zate, creșterii investițiilor producti
ve ; guvernul a anunțat, de aseme
nea, exproprierea, în cursul acestui 
an, a ultimelor 700 000 hectare de pă- 
minturi moșierești prevăzute în le
gea reformei agrare.

Realitățile vieții politice arată că 
nu toate forțele politice ale țării a- 
preciază ca valabile, legitime și efi
ciente măsurile guvernului format de 
partidul socialist ; dimpotrivă, ele 
suscită critici în rindul partide
lor de opoziție. Dar în timp ce gru
pările de dreapta preconizează soluții ’ 
vizînd în mod net și deschis „alter
nativa recuperării capitaliste cu re- 
tușări de circumstanță" — cum apre
cia publicația „O Diario" — comu
niștii susțin necesitatea ca poverile 
planului de austeritate, inevitabil în 
împrejurările actuale, să fie distri
buite echitabil, respectiv să revină 
într-o măsură corespunzătoare și ca
tegoriilor sociale privilegiate.

Se cuvine totodată consemnată 
opinia, împărtășită de cercuri largi 
din Portugalia, potrivit căreia existen
ța unui asemenea complex de dificul
tăți economice ce-și așteaptă o so
luționare adecvată reclamă cu atlt 
mai mult acțiunea unitară a forțelor 
politice și sociale interesate în apă
rarea și consolidarea transformărilor 
democratice. Colaborarea dintre a- 
ceste forțe, care, după 25 aprilie 1974, 
s-a dovedit a fi principala barieră 
in calea conspirațiilor" reacțiunii, re
vine cu putere în actualitate mai ales 
in asemenea momente, cind forțe 
de dreapta încearcă să ridice din 
nou capul. In cercuri largi ale opi
niei publice portugheze se sublinia
ză că unitatea de acțiune, pe baza 
unei platforme comune a tuturor 
forțelor democratice și progresiste, ar 
fi de natură să contribuie in mod 
decisiv la rezolvarea problemelor e- 
conomice, la consolidarea cuceririlor 
revoluționare, la înfăptuirea aspira
țiilor de progres și bunăstare ale po
porului portughez.

V. OROS

RANGOON 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Socialiste a Uni
unii Bjrmane, U Ne Win, a primit 
la 27 ianuarie pe Nicolae Gavrilescu, 
care a prezentat scrisorile prin care 
a fost acreditat ca ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la Ran
goon.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un me

Congresul Uniunii Socialiste Sudaneze
KHARTUM 27 (Agerpres). — în 

discursul inaugural rostit in cadrul 
lucrărilor celui de-al II-lea Congres 
al Uniunii Socialiste Sudaneze 
(U.S.S.), președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mohammed 
El Nimeiri, președintele U.S.S.. a fă
cut o trecere in revistă a luptei po
porului sudanez de-a lungul întregii 
sale istorii, relevînd că astăzi pro
gresul național în dezvoltarea țării 
evoluează în conformitate cu nevoile 
poporului sudanez, cu cultura și ci
vilizația sa. Procesul dezvoltării tă
rii va avea drept cadru „o nouă de
mocrație, o democrație a alianței, nu

Turneul 
vicepreședintelui 

S.U.A. în Europa 
occidentală

ROMA. — într-un comunicat pu
blicat după întrevederea de miercuri 
seara dintre președintele Italiei, Gio- 

' vanni Leone, și Walter Mondale, vi
cepreședintele S.U.A., se arată că I- 
talia se bazează pe solidaritatea Sta
telor Unite și a aliaților săi tradițio
nali pentru a depăși actuala criză. 
Comunicatul arată, de asemenea, că 
o atenție deosebită a fost acordată 
măsurilor pe care intenționează să 
le adopte guvernul italian pentru a 
face față diferitelor probleme ce 
confruntă economia italiană.

Vicepreședintele Statelor Unite a 
făcut joi dimineață o vizită la Vati
can, unde s-a intîlnit cu papa Paul 
al VI-lea. In cursul întrevederii, papa 
Paul al VI-lea a declarat, potrivit 
agenției France Presse, că „a luat 
cunoștință cu optimism de angaja
mentul președintelui Jimmy Carter 
în favoarea unei reduceri a arma
mentelor și îndeosebi a armamente
lor nucleare. Sintem convinși — a 
spus el — că aceasta va fi în inte
resul tuturor statelor și va face un 
imens serviciu lumii".

Etapa următoare a fost Marea 
Britanie. După sosirea sa la Londra, 
Walter Mondale a avut convorbiri 
cu șeful guvernului britanic, James 
Callaghan. Au fost trecue în revistă 
principalele probleme ale situației 
internaționale. Discuțiile ulterioare 
vor permite abordarea unor aspecte 
privind viitoarea întîlnire la nivel 
Înalt a principalelor state industria
lizate occidentale, relațiile Est-Vest 
și Conferința asupra cooperării eco
nomice internaționale (dialogul 
Nord-Sud). Walter Mondale a decla
rat că noua Administrație americană 
urmărește promovarea -unei cit mai 
strinse cooperări cu Marea Britanie.

Declarația ministrului 
american al apărării

WASHINGTON — Ministrul a- 
merican al apărării, Harold Brown, 
a declarat, în cadrul primei sale 
conferințe de presă, că a făcut for
țelor terestre, navale și aeriene ale 
S.U.A. propuneri vizînd reducerea 
cu 2,8 miliarde dolari a bugetului 
militar american pe exercițiul fi
nanciar 1978. El a precizat că a- 
ceasta nu înseamnă că S.U.A. vor re
nunța Ia realizarea proiectelor de 
punere la punct a unor noi tipuri de 
armamente. El a arătat, in continu
are, că Administrația S.U.A. inten
ționează să depună eforturi privind 
un acord sovieto-american de redu
cere a înarmărilor strategice ofensive.

TOKIO

Procesul Tanaka 
și implicațiile „Lockheed1*

TOKIO. — Fostul premier japonez 
Kakuei Tanaka a compărut joi în 
fața Tribunalului districtual Tokio, 
pentru a fi audiat în legătură cu a- 
cuzația de complicitate în scandalul 
„Lockheed", care a fost dezvăluit în 
februarie anul trecut.

Tanaka a fost arestat la 27 iulie 
anul trecut și eliberat pe cauțiune ; 
el a fost acuzat de a fi acceptat co
misioane în valoare de 500 milioane 
yeni din partea companiei „Lockheed 
Aircraft", angajindu-se, în schimb, 
să sprijine promovarea vinzării în 
Japonia a aerobuzurilor americane 
de tip „Tristar". Tanaka este, de a- 
semenea, învinuit de încălcarea le
gislației referitoare la tranzacțiile cu 
valută străină și la controlul comer
țului exterior.

CAPRICIILE VREMII
Iarnă grea 
în S.U.A.

In Vestul mijlociu 
al Statelor Unite s-au 
produs, în noaptea de 
miercuri spre joi, noi 
viscole, sporind per
turbările provocate de 
cea mai rece iarnă 
semnalată în acest 
secol în Statele Unite. 
La Chicago, multe 
școli au fost închise 
miercuri datorită vis
colului. Șoselele sînt 
închise în diverse 
părți din statele Illi
nois, Wisconsin, In
diana și Michigan. 
Peste 100 000 de mun
citori se află fără lu
cru în Vestul mijlo
ciu, fabricile fiind 
închise pentru econo
misirea combustibilu
lui. In Ohio, unde, de 

asemenea, 75 000 de 
muncitori sînt fără 
lucru, superintenden- 
tul rețelei școlare a 
statului. Martin Essex, 
a declarat că multe 
școli vor fi închise 
săptămma viitoare.

Președintele S.U.Â., 
Jimmy Carter, a ce
rut miercuri Congre
sului să-i acorde îm
puterniciri speciale 
pentru a aproba con
sumarea unor canti
tăți suplimentare de 
gaze naturale in re
giunile afectate de 
una din cele mai fri
guroase ierni din ul
timii 100 de ani.

Inundații 
în Argentina 
și Australia

în urma ploilor to
rențiale căzute in ul

saj de prietenie, urări de sănătate și 
fericire președintelui U Ne Win, 
de prosperitate poporului birman. La 
rîndul său. U Ne Win a transmis 
președintelui Nicolae ^Ceaușescu 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi succese și progres po
porului român prieten.

în convorbirea care a avut loc au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
româno-birmane.

a conflictelor ; o democrație a parti
cipării, nu a izolării". El a subliniat' 
că unitatea, securitatea și stabilita
tea Sudanului constituie un pilon so
lid pentru dezvoltarea, progresul și 
prosperitatea națiunii.

Președintele Gaafar El Nimeiri a 
condamnat pe cei care, din străină
tate, încearcă, prin diverse mijloace, 
să provoace anarhie, dezordine și 
dezbinare în rîndul unor țări arabe, 
încâlcind flagrant principiile respec
tării suveranității șl independenței 
naționale, neamestecului în treburile 
interne ale altor state.

Convorbiri
Intre președintele Ciprului 
șl liderul ciprioților turci

NICOSIA. — După cum anunță 
agenția de știri cipriotă, la Nicosia 
a avut loc joi o întrevedere de trei 
ore între președintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, și liderul ci
priot turc, Rauf Denktaș, în cursul 
căreia au fost discutate diferite as
pecte ale problemei cipriote. Intîlni- 
rea a avut loc la sediul contingentu
lui finlandez din cadrul forțelor 
O.N.U. din Cipru. Este prima întil- 
nire între cei doi lideri în ultimii 
patru ani.

Un purtător de cuvînt a declarat 
că întrevederea a fost utilă și s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

După întrevedere, președintele Ma
karios a convocat o sesiune comună 
a guvernului și a Consiliului națio
nal, în cadrul căreia a prezentat re
zultatele convorbirilor avute cu Rauf 
Denktaș.

In legătură cu această întîlnire, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și-a exprimat satisfac
ția, dînd glas, totodată, speran
ței că „întrevederea personală dintre 
cei doi oameni politici va ajuta la 
depășirea dificultăților' actuale" și 
că „dialogul va fi continuat".

La Ankara și-a manifestat, la rin
dul său, satisfacția față de întîlnire 
premierul turc Suleyman Demirel.

dhdiiiiiiiihi

agențiile de presă transmit:
Relații diplomatice. Comu' 

nicate publicate la Belgrad și Sofia 
informează că R.S.F. Iugoslavia și 
R.P. Bulgaria au stabilit relații di
plomatice cu Spania, la rang de am
basadă.

Platforma electorală a 
P. C. din Danemarca în ve- 
derea alegerilor parlamentare antici
pate, programate pentru 15 februa
rie, a fost dată publicității la Co
penhaga. Documentul subliniază ne
cesitatea adoptării unor măsuri ur
gente în vederea lichidării șomajului, 
a reducerii cheltuielilor militare. 
P.C.D. se pronunță pentru retrage
rea țării din C.E.E. și din N.A.T.O.

Convorbiri bulgaro—fin- 
landezo. Ba au început joi 
convorbirile dintre Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, și Martti Miettu- 
nen, primul ministru al Finlandei, 
care se află intr-o vizită oficială în 
Bulgaria. S-a procedat la un schimb 
de păreri asupra relațiilor bulgaro- 
finlandeze și posibilităților de dez
voltare a acestora pe multiple pla
nuri, precum și asupra unor proble
me internaționale actuale.

IntOIViU. Bentru prima dată 
de-a lungul existentei sale, ziarul 
italian „II Popolo", organ al demo- 
crației-creștine, a publicat ioi în co
loanele sale interviul unei personali
tăți comuniste, Giorgio Amendola, 
membru al Direcțiunii P.C. Italian, 
care se referă la poziția P.C. Italiah 
în probleme ale vieții politice si so
ciale a tării. Pe aceleași teme vor fi 
publicate în ziar opinii ale unor per
sonalități de diferite apartenențe și 
tendințe politice.

Congresul sindicatelor 
din Portugalia a 'nceput la Li- 
sabona. Participă peste 1 100 de de- 

timul timp, nivelul a- 
pclor fluviului Para
na a crescut atît de 
mult îneît prin revăr
sare, în regiunile 
Santa-Fe și Entre 
Rios, s-a format o ve
ritabilă mare cu lăr
gimea de 30 kilometri. 
Autoritățile au luat 
măsuri de ajutorare a 
regiunilor - sinistrate.

Ploile musonice au 
provocat ieșirea riu- 
rilor din matcă și 
inundații în regiunea 
australiană din jurul 
orașului Darwin, îne- 
cind mari suprafețe a- 
gricole. Autoritățile au 
intervenit pentru a 
salva cu ajutorul eli
copterelor o parte din 
populația izolată în 
locuințe.

Comunicat polono-indian
la încheierea vizitei lui Edward Gierek la Delhi

DELHI 27 (Agerpres). — Comuni
catul polono-indian privind vizita 
oficială efectuată în India de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al . 
P.M.U.P., și convorbirile ,pe care 
acesta le-a avut cu primul'.ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, relevă dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări pe baza principiilor egalității, 
avantajului' reciproc, neamestecului 
în treburile interne, respectării inte
grității teritoriale și independenței, 
informează agenția P.A.P.

Cele două părți și-au declarat spri
jinul deplin față de acțiunile menite 
să ducă la frînarea cursei înarmări
lor și realizarea dezarmării generale 
și totale, inclusiv a Celei nucleare,

VARȘOVIA

Consfătuirea activului
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o consfătuire a 
activului de partid și economic, în 
cadrul căreia participanții au exami
nat probleme privind dezvoltarea 
producției destinate pieței, îmbună
tățirea calității mărfurilor și a apro
vizionării populației în anul 1977, 
fiind abordate îndeosebi sarcinile 
vizînd asigurarea unei mai strînse 
corelări între comerț și industrie. In 
acest sens, se are în vedere ca în 
anul curent industria ușoară să pro-

R. P. CHINEZĂ

Convocarea unei conferințe naționale în probleme 
ale dezvoltării industriale

PEKIN 27 (Agerpres). — Comitetul 
Central al P. C. Chinez a dat publi
cității un document prin care anunță 
că a hotărît convocarea, pînă la în
ceputul lunii mai a acestui an, a 
unei conferințe naționale pentru ex
tinderea în industrie a experienței 
Tacin. Documentul precizează că 
scopul acestei conferințe este de a 
mobiliza întregul partid și întreaga 
clasă muncitoare chineză pentru dez
voltarea mișcării de masă revoluțio
nare de extindere în industrie a ex- 

Dezvoltarea economiei
PRAGA 27 (Agerpres). — Comu

nicatul Direcției federale de .statis
tică a R. S. Cehoslovace relevă că 
în cursul anului 1976 venitul național 
al țării a crescut cu circa 4 la sută 
în comparație cu nivelul atins in 
1975, producția industrială înregis- 
trind o creștere de 5,5 la sută, supe
rioară prevederilor planului. Creșteri 
mai accentuate au fost obținute în 
industriile constructoare de mașini 
(8.9 la sută) și chimică (8,6 procente). 
Volumul producției mărfurilor da

legați reprezentind cele 220 de uni
uni care fac parte din centrala unică 
a oamenilor muncii portughezi — In- 
tersindicala — precum și sindicala 
independente.

Conferință africano-ara-
La Lusaka au luat sfîrșit lu

crările conferinței miniștrilor de ex
terne ai țărilor arabe și africane, 
consacrată problemelor întăririi co
laborării dintre O.U.A. și Liga Arabă. 
Țările africane au prezentat un do
cument în care se adresează un apel 
țărilor arabe producătoare de petrol 
pentru a ajuta țările africane care 
trec prin serioase greutăți econo
mice.

Guvernul R. F. Germania 
a exprimat reprezentanței perma
nente a R. D. Germane la Bonn re
gretul său în legătură cu recentul in
cident de la sediul acestei reprezen
tanțe — transmite agenția D.P.A. Se
cretarul de stat Klaus Boelling a de
clarat că guvernul R.F.G. este in
teresat ca reprezentanța permanentă 
a R.D.G. să-și poată desfășura acti
vitatea în condiții bune. Funcționa
rea normală a celor două reprezen
tanțe permanente — a R.D.G. la 
Bonn și a R.F.G. la Berlin — repre
zintă un factor esențial pentru rela
țiile dintre cele două state germane, 
a subliniat Klaus Boelling.

Producția de cereale a 
lumii a atins în 19”6’ Potrivit Or
ganizației Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură, 1 345 mi
lioane tone, adică cu aproximativ 100 
milioane tone mai mult ca în 1975. 
Recolta de griu a crescut cu 15 la 
sută, totalizind 406 milioane tone. 
Rezultate încurajatoare, este de pă
rere revista „Jeune Afrique", dar 
insuficiente. în țările în curs de dez
voltare. creșterea medie anuală a 
producției agricole din 1970 nu a fost 
decit de 2,5 la sută, față de 4 la sută 
cit se prevăzuse.

PrOtOCOlul schimburilor de 
mărfuri și plăților pe anul 1977 în
tre Republica Cuba și R. P. Ungară 
a fost semnat la Havana. De aseme
nea. a fost semnat protocolul celei 
de-a Vi-a sesiuni a Comisiei mixte 
cubanezo-ungare de. colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

La Luanda 8 fost c°pstituit 
Secretariatul permanent de pregătire 
a Conferinței panafricane de solida
ritate cu popoarele din Africa aus4- 
trală, ce se va desfășura la Luanda, 
de la 31 ianuarie la 2 februarie. Unul 
din obiectivele conferinței este de a 
întări unitatea mișcării sindicale a- 
fricane și de a sprijini oamenii mun
cii din R.S.A., Namibia și Zimbabwe.

Comisia de disciplină a 
Partidului Socialist Portu
ghez, de guvernămînt, întrunită Ia 
Lisabona, a hotărît excluderea din
partid a patru membri ai Comisiei 
Naționale a P.S.P. aparținind așa- 
numitei „aripi muncitorești". Măsura 
intervine cu citeva zile înaintea des
fășurării Congresului extraordinar al 
P.S.P.

sub un strict control internațional. 
De asemenea, ele au relevat necesi
tatea transformării Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii. Polonia și India 
au salutat reunlficarea Vietnamului 
și și-au exprimat speranța că Repu
blica Socialistă Vietnam va ocupa în 
curînd locul ce i se cuvine de drept 
în O.N.U. De asemenea, părțile s-au 
pronunțat pentru retragerea deplină 
a forțelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate din anul 1967, pentru 
recunoașterea drepturilor poporului 
palestinean, inclusiv de a avea un 
stat propriu, precum și pentru recu
noașterea dreptului la existență al 
tuturor statelor din zonă.

de partid și economic
ducă o cantitate de bunuri cu pesta 
11 la sută mai mare, in vederea asi
gurării aprovizionării pieței.

Luînd cuvîntul la consfătuire. Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, a subliniat că datorită 
eforturilor industriei alimentare, creș
terii importurilor și activității sus
ținute din comerțul cu produse ali
mentare s-a realizat aprovizionarea 
deplină a pieței cu unele produse de 
larg consum, urmînd să fie depuse în 
continuare eforturi pentru satisfa
cerea necesităților populației.

periențeî Tacin și crearea în întreaga 
țară a unor întreprinderi de acest 
tip. „Popularizarea și extinderea ex
perienței Tacin în industrie repre
zintă o revoluție generală în supra
structură și în baza economică și va 
determina în mod cert considerabile 
schimbări pe plan politic, ideologic, 
în producție' și în viața poporului, 
constituind un nou imbold pentru 
mersul înainte al revoluției și al 
construcției socialiste" — se arată în 
documentul C.C. al P. C. Chinez.

cehoslovace în 1976
larg consum a crescut cu 4,1 la sută, 

în agricultură, din cauza vremii 
nefavorabile, volumul global al pro
ducției a scăzut față de nivelul anu
lui 1975 cu 2,7 la sută, situîndu-sa 
cu 8 procente sub prevederile planu
lui.

Numărul angajaților In economia 
Cehoslovacă s-a ridicat la 7 125 000, 
din care 45,4 la sută femei. Consu
mul personal al populației a sporit 
cu 3 la sută. Au fost construite 132 000 
apartamente noi.

Un acord în lesatură cu re* 
ducerea costului de producție și 
creșterea productivității a fost sem
nat de reprezentanții sindicatelor și 
ai patronatului (Confindustria) din 
Italia, la capătul a trei zile de nego
cieri. Secretarul general al Confede
rației Generale Italiene a Muncii 
(C.G.I.L.), Luciano Lama, a apreciat 
acest acord drept un pas important 
către oprirea creșterii spiralei infla
ționiste și ca un cadru pentru pro
tejarea intereselor muncitorilor cil 
salariile cele mai scăzute.

Deficitul comerțului ex
terior francez a atins în decem' 
brie 1976 suma de 1 323 milioane 
franci, ceea ce face ca totalul aces
tuia să fie pentru anul trecut de 
20 452 milioane franci. Andre Rossi, 
ministrul comerțului exterior, a de
clarat că deficitul este datorat în
deosebi creșterii importurilor de 
combustibili și materii prime.

Un soldat aPartin!nd trupelor 
de ocupație americane din Coreea 
de Sud a fost acuzat de omor cu pre
meditare și tentativă de omor, după 
ce a ucis un subofițer și alți trei sol
dați, a anunțat joi la Seul un pur
tător de cuvînt militar american.. El 
a deschis focul cu o armă automată 
împotriva subofițerului și a celorlalți 
soldați, după ce fusese admonestat 
pentru încălcarea unei prevederi re
gulamentare.

Acorduri belgiano-zaire- 
gg. Președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko, și-a încheiat vi
zita oficială în Belgia. Au fost în
cheiate, cu această ocazie, numeroase 
acorduri în domeniile transporturilor, 
produselor farmaceutice și comunica
țiilor. Belgia va furniza Republicii 
Zair ajutor financiar, precum și a- 
sistență tehnică în transporturile fe
roviare. aeronautice și maritime.

Noi incidente în Irlanda 
de Nord. Un copil a fost grav ră- 
nit la Strabane (comitatul Tyrone) 
de explozia unui colet în care se afla 
o bombă artizanală. La Belfast, doi 
copii împreună cu părinții lor au fost 
răniți, ca urmare a exploziei unei 
bombe aruncate în grădina lor. Tot 
la Belfast, explozia unei bombe a- 
runcate într-o vopsitorie chimică a 
provocat rănirea a nouă persoane.

Președintele Madagasca
rului, Didier Ratsiraka, a decla
rat că un avion sud-african care a 
violat recent spațiul aerian al Ma
dagascarului, aterizînd fără a fi au
torizat pe unul din aeroporturile a- 
cestei țări, nu va fi returnat autori
tăților din Republica Sud-Africană, 
cei trei membri ai echipajului — un 
american și doi sud-africani — ur- 
mind să fie deferiți justiției.

Rata inflației în Brazilia tn 
1976 a fost de 46 la sută, fată de 29,4 
la sută în 1975. Pentru acest an. pre
viziunile economice indică o rată de 
inflație de 40 la sută.
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