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Ieri, la Complexul expozițional din Piața Scînteii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat importante aspecte ale muncii pentru 

înfăptuirea măsurilor stabilite de conducerea 
partidului privind creșterea eficienței producției

și investițiilor in unele ramuri ale economiei naționale

Roade ale întrecerii 
socialiste

iste România, a exa-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a exa
minat, in cursul dimineții de 
vineri, 28 ianuarie, modul 
cum se traduc în viața, în ac
tivitatea de investiții și de 
producție dintr-o serie de im
portante ramuri economice, 
măsurile stabilite de conduce
rea de partid privind reduce
rea consumurilor de materii 
prime și materiale, extinderea 
utilizării înlocuitorilor, gospo
dărirea judicioasă și eficientă 
a combustibililor și energiei 
electrice, diminuarea conti
nuă a costurilor de fabricație 
prin modernizarea tehnolo
giilor aplicate și elaborarea 
altora mai productive, prin 
asimilarea unor mașini și a- 
gregate noi, de înalt randa
ment, prin introducerea cit 
mai rapidă a progresului teh- 
nico-științific.

Au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, lorr loniță, Gheor- 

» ghe Oprea, Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, Aurel Duma, pre
cum și Angelo Miculescu și 
Mihai Marinescu, viceprim- 
miniștri ai guvernului.

In centrul . dialogului secretarului general al partidului cu cadre)de partid

și de stat, cu specialiști s-au situat problemele economisirii energiei electrice

și combustibililor, reducerii continue a consumurilor de materii prime și materiale,
valorificării produselor secundare și auxiliare, modernizării și înnoirii tehnologiilor

înscriindu-se în contextul pre
ocupărilor constante ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru apli
carea în cele mai bune condiții a 
hotărârilor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului referitoare la 
sporirea continuă a eficienței în
tregii activități economice, la pro
gresul mai rapid al întregii țări, 
această nouă întâlnire a secretaru
lui general al partidului cu 
membri ai conducerii unor minis
tere, cu specialiști din diferite do
menii a avut ca obiect analiza ce
lor mai potrivite modalități de 
realizare, la scara unor importan
te ramuri industriale, a concluzii

lor Plenarei din 2—3 noiembrie 
1976 a C.C. al P.C.R., ale consfă
tuirilor de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din ultima parte a anului 
trecut.

în cadrul unei ample și cuprin
zătoare prezentări, organizate in 
pavilionul central al Complexului 
expozițional din Piața Scînteii, au 
fost înfățișate rezultatele concrete 
obținute pe linia reducerii conti
nue a consumurilor de materii 
prime și materiale, folosirii ra
ționale și valorificării superioare 
a acestora, ca și a produselor se
cundare și auxiliare, a economisi
rii energiei și combustibililor prin 

elaborarea tehnologiilor adecvate 
de execuție, capabile să asigure o 
eficiență economică și o producti
vitate superioare.

Rodul strădaniilor specialiștilor 
din Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei — primul dorrteniu 
supus analizei — se va regăsi, 
potrivit calculelor, în reducerea cu 
17 la sută a valorii totale a lucră
rilor de construcții-montaj ce se 
execută în acest cincinal, față de 
12 la sută cît era prevăzut inițial. 
Această diminuare a fondurilor 
necesare pentru realizarea obiec
tivelor de investiții prevăzute a se 
realiza pînă în 1980 a devenit po

sibilă. după cum s-a relevat în 
cursul discuției, prin elaborarea 
unor proiecte de instalații de mai 
mare capacitate și randament, prin 
aplicarea și extinderea unor pro
cedee noi, de înaltă productivi
tate. Studiile tehnico-economice și 
proiectele de execuție care se vor 
materializa. începînd chiar cu 
acest an, sînt fundamentate pe so
luții noi ce se încadrează în nor
mele de consumuri recent apro
bate.

Apreciind drept un început bun 
ceea ce au făcut pînă acum spe-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Importante sporuri 
ia producția fizică

• SUCEAVA, Numeroase colective 
de oameni ai muncii au încheiat pri
mele două decade ale acestei luni cu 
substanțiale sporuri la producția fi
zică. Astfel, față de prevederile de 
plan ale perioadei, minerii dorneni 
au extras mai mult cu 1 440 tone mi
nereu de mangan, lucrătorii între
prinderii forestiere de exploatare și 
transport au fabricat, peste sarcinile 
stabilite, 1 535 mc cherestea și 320 
mp binale, în timp ce tovarășii lor de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului au dat suplimentar 500 mp 
furnire estetice și 4 000 mp plăci din 
așchii de lemn. Au mai fost produse 
peste prevederi 10 000 bucăți tricota
je, mobilă în valoare de 1,2 milioane 
lei, precum și 400 tone carne și con
serve din. carne. (Gheorghe Paras- 
can).

• HARGHITA. în două decade din 
ianuarie, cele mai bune rezultate au 
fost Înregistrate la întreprinderea 
mecanică din Gheorghieni, unde s-a 
fabricat peste plan aparataj electric 
de joasă tensiune în valoare de 
720 000 lei. îmbunătățind radical 
structura producției, pentru a răs
punde, prin eficiență economică spo
rită exigentelor puse in fața indus
triei forestiere, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la I.F.E.T. Miercurea 
Ciuc și C.E.P.L. Toplița au realizat 
peste prevederi 1 298 metri cubi 
cherestea și 150 metri pătrați de uși- 
ferestre. (I. D. Kiss).

• IAȘI. Colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului Iași 
au reușit ca, în primele două decade 
ale lunii ianuarie, să înregistreze o 
depășire a planului producției fizice 
eu 23 la sută. între altele, s-au rea
lizat, peste prevederile de plan, 
46 000 kWh energie electrică. 524 tone 
țevi și profite îndoite, 25 osii monta
te pentru vagoane, 45 tone fire și fi
bre poliesterice, 290 tone ulei comes

-------------------------------------------------------
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amplificată, asupra Șose
lei Alexandriei la aceas
tă oră a dimineții de ia
nuarie. „De!, boare de 
iarnă, îmi spune un să
tean, un bărbat între 
două virste, cu căciulă 
siberiană pe cap, dar îm
brăcat «in talie», accep- 
tind, se vede, cu plăce
re să-l pătrundă frigul 
iute de afară. Nu observi 
dumneata cum îți ia 
ochii cind privești peste 
case? Baremi la ferestre 
nici nu te poți uita"...

într-adevăr, un lung șir 
de ferestre ca o adevăra
tă linie de largi ecrane 
ăcinteietoare te obligă 
să-ți mijești ochii, sau să 
te ferești de-a binelea a 
privi in direcția lor. „Dar 
cu ce treburi pe la noi, 
pe la Bragadiru?“, mă 
chestionează omul. „Păi, 
cu ferestrele astea...", îi 
zic, și el se uită deodată 
atent, apoi neîncrezător ; 
dar nevrînd, probabil, să 
fie nepoliticos, schimbă 
vorba: „Să știți că dacă 
mergeți la Consiliu nu 
găsiți pe nimeni. Că de-a- 
colo vin și eu.' Sint ple
cați toți cu recensămin- 
tul...“.

Că venisem cu adevă
rat pentru ferestrele din 
Bragadiru nu prea i-a ve
nit a crede, la început, 
nici tovarășului Radu 
Mantu, secretarul consi
liului popular. Și totuși 
aceșta era purul adevăr. 
Descoperisem, intr-o ga
zetă din 1907. un articol 
în care se vorbea despre 
situația grea a plugaru
lui român, intre răspun
surile la întrebarea „de 
ce s-au ridicat țăranii?" 
printre primele argumen
te aflîndu-se tocmai da
tele cuprinse într-o mo
nografie efectuată in 1904 
la Bragadiru. Date care 
aproape nici nu mai tre
buiau comentate.

Din 254 de familii țără
nești cite existau in acel 
an in această mare co
mună din apropierea Ca
pitalei, doar 6 foloseau 
ca spațiu locuibil 2 came
re. Celelalte 248 (însumind 
nu mai puțin de 1 121 su
flete) dispuneau de nu
mai cite o singură încă
pere. „Imaginați-vă. se 
scrie în ziarele vre
mii, ce atmosferă irespi
rabilă poate să fie în a-

tibil, mașini pentru construcții și 
construcția de drumuri in valoare de 
719 000 lei, medicamente pentru uz 
uman și veterinar în valoare de 64 000 
lei, confecții în valoare de 1 milion 
lei și alte produse. (Manole Corcaci).

Prin valorificarea 
superioară 

a resurselor interne
în județul Vaslui, analiza atentă a 

posibilităților existente • in unitățile 
economice pentru obținerea unor pro
ducții suplimentare celor planificate 
și reducerea consumurilor de mate
rii prime, materiale și combustibil a 
fost concretizată intr-o serie de in
dicatori cuprinși in angajamentele 
asumate in intrecerea socialistă pe 
anul 1977. Astfel, se preconizează ca, 
in al doilea an al cincinalului, oame
nii muncii din industria vasluiana să 
dea un volum sporit de confecții, in 
valoare de peste 36 milioane lei, 170 
tone polistiren expandat, mijloace de 
automatizare în valoare de 13 mili
oane lei, mobilă în valoare de 6 mi
lioane lei ș.a. Aceste sporuri se vor 
obține în condițiile cînd are loc o 
substanțială reducere a consumurilor 
normate cu 830 tone metal, 9170 
MWh energie electrică, 744 tone com
bustibil convențional. (Crăciun Lă- 
luci).

Utilaje modernizate, 
consumuri reduse

întreprinderea mecanică din Bu
zău, profilată pe fabricarea de echi
pament tehnologic pentru industria 
chimică, a trecut la materializarea 
unui cuprinzător program de dezvol
tare și modernizare. Se au în vede
re, în primul rind, organizarea in 
flux a tuturor proceselor de fabrica
ție, modernizarea — prin autodotare 
— a utilajelor și trecerea, pe această 
cale, la aplicarea unor procedee mo
derne de lucru, cu eficiență econo

semenea «locuințe» de 
chirpici care adăpostesc o 
medie de aproape cinci 
suflete nenorocite". Afla
sem, din aceeași gazetă, 
că opt dintre aceste fa
milii — 58 de persoane! 
— locuiau „în devălmă
șie" (cum o fi fost asta? 
e greu să ne imaginăm 
azi), iar o altă cameră- 
„casă" oferea acoperiș 
pentru 3 familii cu 11 oa
meni... în plus, dintre lo
cuințe numai 5 aveau 
cite o odaie podită pe jos 
(249 : lut...).

Dar dacă venisem aici,

paturi de scindurl acope
rite cu niște țoale rupte, 
o ladă, două perne". Atit. 
La aceasta se reducea 
„lumea" țăranului, „uni
versul" lui material...

Ce viață putea înflori 
în aceste case oarbe? To
varășul Mantu mi-a pus 
la dispoziție citeva docu
mente adunate în anii din 
urmă, între care 3 noi 
monografii — din 1961, 
1963 și 1975. Citindu-le în 
continuarea celei din 
1904 iți dai seama că 
Bragadiru este una din
tre comunele cele mai re-

Ferestrele 
din Bragadiru

îi spuneam tovarășului 
Mantu, era pentru un a- 
mănunt care mi1 se pă
ruse in întreaga mono
grafie de-a dreptul in- 
spăimîntător, privit din 
perspectiva zilelor noas
tre: din toate casele co
munei, 188 nu dispuneau 
decit de cite un singur 
ochi de fereastră! Un 
„ochi" cît o palmă. Un 
ochi prin care lumina pă
trundea, cel mai adesea, 
pină pe la mijlocul odăi
țelor lăsînd restul spațiu
lui, cit era de mic și a- 
cela, într-o densă penum
bră. chiar și în mijlocul 
zilei.

Trebuie să recunosc, ni
mic nu mi se păruse mai 
simbolic pentru starea de 
înapoiere a satului de 
altădată, decit acest a- 
mănunt. Dar nu se vede, 
oare, prin cadrul lui în
gust, însăși situația țăra
nului român de pe vre
muri? Iată ce văzuse, in
tr-un singur caz. prin 
acest ochi, A. V. Gidei, 
autorul monografiei co
munei Bragadiru: „O fa
milie compusă din 5 su
flete. Are o singură în
căpere, cu o fereastră, 2

prezentative pentru isto
ria satului românesc din 
ultimul secol. Săraci lipiți 
pămintului înainte de U- 
mre, majoritatea țărani
lor au fost crunt trași pe 
sfoară de moșieri la apli
carea împroprietăririi le
giferate de Cuza. Răscu- 
lați în 1888, au fost repede 
reprimați și înrobiți și mai 
tare. (Ziarul „Lupta" din 
aprilie 1888 menționează 
participarea lor la răs
coala din acel an, fapt 
pentru care moșierul i-a 
prins și schingiuit.159 de 
bice de cap de răsculat, 
la fiecare lovitură stri- 
gindu-li-se în nas: „na 
pămînt !“, „na dijmă !“, 
„na pogoane !“). Și, to
tuși, în 1907 focul răs
coalei a aprins din nou 
Bragadiru. 3 000 de hec
tare avea stăpinul. 212 
reveneau celor 260 de fa
milii de țărani. Moșierul 
Maririescu-Bragadiru abia 
a scăpat fugind la Bucu
rești, de unde s-a întors 
însă repede, bine încon
jurat de jandarmi : el era 
stăpinul berei ,,Bragadi
ru". ca și al fabricii de 
spirt din Bragadiru. I-a 
tratat, deci, bine cu pro

mică sporită, precum și introducerea 
în producția curentă a unor instalații 
și agregate de înaltă tehnicitate, De 
asemenea, înfăptuind indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei de lucru făcute anul 
trecut Ia această unitate, s-a trecut 
la amenajarea, în spațiile existente, 
a unor linii de fabricație și a unei 
platforme pentru montajul general al 
produselor finite, supunerea lor la 
probă înainte de a fi expediate șan
tierelor. Prin reexaminarea norme
lor de consum și a încadrărilor sub 
limitele de pînă acum, la agregatele 
de serie mare, colectivul întreprin
derii va realiza o economie de metal 
și alte materiale auxiliare din care 
se pot fabrica circa 2 000 de rezer
voare de mare presiune. (Agerpres).

500 tone metal 
economisit

La întreprinderea mecanică din 
Codlea. unitate profilată pe mașini 
agricole și tractoare, se desfășoară in 
această perioadă o importantă ac
țiune pentru valorificarea rezervelor 
de reducere a consumurilor de me
tal. în urma reproiectării și înlocui
rii unor elemente din otel si alamă 
cu mase plastice a fost redusă greu
tatea aparatului carosabil de împrăș
tiat insecticide de la 90 la 76 kg. 
Prin trecerea de la turnarea liberă 
la turnarea în modele ușor fuzibile, 
la un alt reper — rotile de lanț da 
la cutia fertilizorului — a fost dimi
nuată greutatea cu aproape 50 la 
sută. Tot prin modificarea tehnolo
giei. la fuzeta reductoruiui CAF, 
consumul de metal pentru executa
rea acestui reper se reduce cu 30 kg 
pe bucată. Și exemplele ar putea 
continua. Ceea ce se impune subli
niat este faptul că. deși acțiunea de 
descoperire a rezervelor de reducere 
a consumului de metal nu s-a în
cheiat, pînă acum s-au găsit posi
bilități de realizare a unei economii 
de aproape 500 tone metal în acest 
an. (Nicolae Mocanul.

dusele lui pe „jăndari" și 
i-a pus la treabă împîn- 
zind cu ei toate ulițele, ca 
să nu miște nimeni.

în 1907 Bragadiru a 
fost un sat arestat...

Comuna e pe moșia 
mea ! țipa el, atrăgînd a- 
tenția că face ce vrea cu 
..proprietatea" lui. în 1913, 
la demonstrația din Piața 
Teatrului, intre muncitori 
se aflau și delegați din 
Bragadiru. lucrători la fa
brica de spirt. Printre ei, 
un bragadirean cu nume 
de erou literar. Mitrea 
Lazăr. Mai tirziu, in 
1920—1921. la așa-zisa 
nouă împroprietărire, două 
unelte ale moșierului au 
ars arhiva cu actele, așa 
că țăranii, n-au mai pu
tut face dovada că li s-ar 
fi dat ceva... Și așa, in 
1944, din 350 de familii, 
200 nu posedau nici un 
petic de pămînt. Patru 
sute cincizeci dintre să
teni fuseseră ..descoperiți 
analfabeti"... Un an mai 
tirziu, in 1945. din proprie 
inițiativă, țăranii au in
trat cu plugurile mușcînd 
moșia cu setea lor, ce 
dura de atita amar de 
vreme...

Și. astfel, istoria nouă 
a sațului românesc a cu
prins, apoi, cu repeziciu
ne și oamenii, și. localita
tea : 1952, prima întovă
rășire la Bragadiru ; 1955 
— 4 întovărășiri ; 1960. la 
17 ianuarie, constituirea 
cooperativei agricole de 
producție. în frunte cu o 
femeie, Maria Vișan. în 
1961 — sărbătoarea „pri
mei recolte" obținute în 
colectiv, trecerea la iriga
rea primelor 40 de hecta
re, precum și dezvoltarea 
sectorului industrial, care 
făcea și el primii pași. Cu 
aceeași ocazie reflectau — 
tot poate pentru prima 
dată in mod serios — la 
nivelul lor de viață. între 
1950 și 1961. constatau ei 
cu bucurie, se construise
ră 200 de locuințe noi ; 
electrificarea cuprinsese 
toată comuna ; pe a- 
coperișurile a 486 de

Euqen FLORESCU
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Productivitate și eficiență 
pe șantierele 

de construcții sociale
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 con- 
structii-montaj cu peste 4 la sută 
mai mare decit prevederile de plan. 
Planul pe acest an este superior ce
lui precedent cu peste 24 la sută — 
ne spunea ing. Gratian Șerban. di
rectorul trustului. Nu e vorba numai 
de o creștere cantitativă, ci mai 
ales calitativă, întrucît acest spor se 
va realiza pe seama perfecționării 
proceselor tehnologice de construire, 
mecanizării lucrărilor, utilizării mai 
raționale a forței de muncă și a uti
lajelor. în același timp, ca urmare 
a reducerii cheltuielilor materiale, ne 
propunem realizarea unui beneficiu 
suplimentar de 1,2 milioane lei. Esti
măm economisirea. în acest an. la 
activitățile de construcții și cele in
dustriale a cel puțin 640 tone de ci
ment, • 120 tone de metal. 78 metri 
cubi material lemnos. 250 tone com
bustibil și peste 100 Q00 kWh energia 
electrică. (Alexandru Mureșan),
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„Toți comuniștii trebuie să manifeste curaj și inițiativă în 
lupta pentru promovarea spiritului revoluționar, a noului 
în producție, în activitatea economică și socială, să acțio
neze cu hotărîre împotriva inerției, birocratismului, rutinei 
și conservatorismului, a tot ceea ce este învechit și poate 

frîna progresul societății noastre socialiste."
(Din Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniști

lor, ale eticii și echității socialiste).

Dintre multele aspecte concrete, de 
amănunt, ce reprezintă realizarea la 
scara locului de muncă a sarcinilor 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țiflde, o anumită problemă ne-a a- 
■tras recent atenția. E vorba de o so
luție tehnică privită în mod diferit 
de două unități economice de același 
profil. Un colectiv 
zabilă — și a rea
lizat-o — preco- 
nizînd-o ca pe o 
cheie a înaltei 
productivități, iar 
reprezentanții al
tui colectiv o tra
tează ca pe o e- 
roare, utopie, a 
proiectanților.

încheiasem un 
periplu prin teri
toriul Trustului 
petrolului din Pi
tești. doldora da

, însemnări 
rezultate 
bile. Iată 
la „stația 
benzinare 
șani" a venit vor- ------------------------
ba despre auto
matizarea operațiilor principale (sar
cină inclusă, după cîte știm, în pro
gramul de introducere a tehnicii noi 
al departamentului). Cu o nedisimu
lată aversiune față de idee, coordo
natorul stației, ing. Mircea Vlad — 
aprobat în mod expres sau tacit de 
alți specialiști locali prezent! la dis
cuție — a combătut posibilitatea au
tomatizării operațiilor respective, cel 
puțin în condițiile actualei dotări și 
Încadrări. Frapant era faptul că. nu
mai cu o zi înainte, secretarul comi
tetului de partid al trustului trecuse 
introducerea automatizării la Meri
șani în seria înfăptuirilor. Iată pen
tru ce am insistat, întrebîndu-1 pe 
inginerul Vlad :

— Dar a reușit undeva această au
tomatizare 1

— Se laudă cei de la Timișoara, 
că lor le merge. Dar eu unul m-am 
ridicat în ședință, chiar la centrală, 
și am declarat deschis că la stația 
din Timiș nu-i lucru cinstit.

Gravă afirmație. Nu e vorba aici 
de un „simplu" gol marcat din of
said sau din joc. cu toate că și â- 
cela stîrnește o mulțime de pasiuni 
și comentarii. E vorba de cinstea 
unul colectiv (chiar dacă, numeric, 
personalul acestor stătu _e restrins): 
e vorba de întreaga lui atitudine față 
de muncă și de adevăr. Dar mai e 
vorba de bogăția noastră, a tuturor, 
la propriu. în eventualitatea în care 
acuzația adusă timișorenilor ar fi e- 
xactă ar însemna că. de dragul unei 
productivități fictive, ei sacrifică o 
parte din materia primă. Că o a- 
runcă. la propriu. însuși termenul 
tehnologic pentru' asemenea eventua
litate « atit de plastie îneît ie face

o consideră reali-

să te scuturi : „ a da drumul la coș". 
Cui 7 Gazelor naturale extrase. Ne
folosite. Pentru a li se pierde urma 
și a conta că au intrat în cantitate 
mai mică în stația de prelucrare.

Cîteva precizări pentru înțelegerea 
dilemei : în drumul de la sondă la 
consumator, gazele sînt trecute și 
prin stații de felul celor amintite.

ziunii optime — declanșarea la se
cundă a mișcării manetelor, deci în
chiderea și deschiderea ventilelor, 
uniformitatea, succesiunea corectă, 
alimentarea și evacuarea la fix a 
substanțelor, aburului etc. dintr-un 
circuit într-altul.

Pare foarte simplu. Avantajele sint 
certe. Dovada cea mal concludentă 
ar fi rezultatele raportate. La Meri- 
șani ni s-a vorbit de recuperarea ga- 
zolinei în procent de 60 la sută, iar 
ia Timișoara de un procent de... 90 
la sută !

Dar, cum spuneam, rezultatele au
tomatizării sînt contestate nu numai 
de cei de la Merișani. De-a lungul 
lunilor au existat și alte voci care să 
afirme, ori să insinueze, că ceea ce a- 
rată timișorenii sînt gogoși, pe cînd 
ei. în realitate, .aruncă gazele la coș".

sor, altul în adsorbor... După ce In
ginerii Vînătoru și Boangiu au dez
legat primele taine (reconsiderînd 
potentele instalației ce urma să fie 
automatizată), a apărut un fel de de
viză a luptei pentru victoria noului : 
să nu treacă nici o zi fără cel puțin 
o problemă tehnică rezolvată !

Au survenit și inevitabile stagnări. 
La început programarea șchiopăta. 
Dar lucrau trei zile „la bete", ca 
să-și asigure producție, și o zi cu 
programare, bazindu-se, din punct 
de vedere al planului, pe rezerve. 
(Trebuiau, în perspectiva succesului, 
să știe și să piardă). Faptul însă că 
manetele fuseseră poreclite „bete" și 
că începeau să se refere la simpla 
mecanizare cu un ton peiorativ di
vulga optimismul.

A durat 8 luni.

...dac in ședințe ce spuneți
X despre nou?

despre 
lăuda- 

însă că 
de dez-

Meri-

O realizare tehnică - valoroasă, afirmă și probează promotorii ei 
privită cu neîncredere într-un alt loc de muncă

ca să li se retină din amestec în spe
cial gazolina sau benzina. 
rianta clasică, antebelică, 
ca la aceste unități se 
șura în tonalitatea generală a 
lor industriale, înjugate la efort fizic 
și utilaje rudimentare. „Operatorii" a- 
lergau de la un ventil la altul, opin- 
tindu-se să le răsucească într-un 
sens, apoi în altul, de zeci de ori 
într-un schimb. Stațiile noi, de tipul 
celor două la care ne referim, sînt 
dotate cu circuite de comandă hi
draulică, diferitele ventile sînt închi
se și deschise de la un punct central, 
prin manevrarea destul de comodă 
-a unor manete. La vremea introdu
cerii lor păreau o minune a tehnicii, 
înșiși interlocutorii de la Merișani 
ne-au vorbit cu mîndrie de această 
perfecționare. Dar entuziasmul lor 
în materie de nou tehnic s-a oprit 
la acest nivel. Mai departe, ei con
sideră prezenta omului la manete de 
neînlocuit.

Or. adepții modernizării — specia
liștii grupului de proiectare din Plo
iești al I.C.P.P.G. — Cîmpina — pre
conizează automatizarea completă a 
operațiunilor la ,.absorbitoare" (nu
mite și „adsorboare"). Programatoare, . 
pe principiul mecanismelor muzicale 
ale ceasurilor de artă, cu piste 
pentru fiecare unitate de pro
ducție și „călăreți" pentru fiecare 
comandă, sînt concepute să declan- • 
șeze, prin învîrtirea lor uniformă, 
impulsuri electrice, deci comandarea 
sau decomandarea diferitelor opera
țiuni .în. clipa potrivită. Tamburj de 
mare finețe (dar ieftini ca valoare) 
asigură'— cu singura pretenție a re
glării „călăreților" în dreptul divi-

In va- 
mun- 

desfă- 
munci-

La Timișoara — dimpotrivă. Fără 
să fi apucat i" 
pul vizitei, ni 
tomatizare cu 
roșeam numai 
tea suspecta 
programatoarelor, 
tatea crezînd în ea pînă la patetism.

Cine să aibă dreptate 7
Argumente de specialitate au și 

unii, și alții- Mai convingătoare, mai 
puțin convingătoare, după caz. Ca 
reporteri, nu vom arbitra păreri ști
ințifice sau tehnice. Ne vom limita 
la „armele" cunoașterii reporteri
cești. Vom testa opiniile inginerești 
prin vizorul criteriului etic, incon
testabilă prezență la toate locurile 

. noastre de muncă, incontestabil fac
tor al oricărei activități creatoare.

La stația din județul Timiș :
. Mai întii a fost abordarea cu con
vingere a posibilității de a introdu
ce programatoarele, privită nu ca o 
corvoadă în plus, ca o fantezie a cer- 

■cetătorilor
răspundere față de anumite 
importate, 
verti valuta 
de valoare. Directorul trustului, ingi
nerul Zaharia Oprișiu, l-a chemat pe 
inginerul-șef Vasile Cîrstocea, proas
păt întors de la reciclare, și i-a spus: 
„Consideră-te încă la școală. Ia în 
primire problema automatizării la 
adsorboare și, pînă ce-o rezolvi, con- 
sideră-te încă la reciclare. Să văd și 
eu ce-ai învățat acolo".

învățase,, spre exemplu, că prima 
mișcare a succesului e buna organi
zare. Problema a fost defalcată pe 
specialiști : unul „face lumină" in 
tanc, altul „face lumină" în compre-

sit ne mărturisim sco
s-a vorbit despre au- 
atita convingere, incit 

I la gîndul că am pu- 
isprava introducerii 

Adoptaseră nou-

și proiectanților, ci ca 
‘ ‘ piese

ca obligație de a con- 
cheltuită in producție

,/45 VREASA, 
r 'Ă CALIFIC IN 
MESERIA DE.

. Desene de Eugen TARU

.Marian e un copil foarte 
vioi. îi turuie gura fără 
întrerupere, dar greu des
lușești ce vrea să spună. 
Din potopul de sunete ce 
încă nu se încheagă in cu
vinte am înțeles, totuși, că 
vrea să zică ceva despre 
„mama Dinu" (un apelativ 
care, dintr-odată. amestecă 
tandrețea cu sentimentul 
înstrăinării). Dar Marian 
nu are numai o teribilă poftă 
de vorbă, ci și un continuu 
chef de zbenguială. Copiilor 
din jurul lui insă nu le 
arde de șotii : unii sînt to
ropiți de calmantele admi
nistrate după operație, alții 
stau cu cite o mină sau un 
picior în ghips. Negăsin- 
du-și partener, Marian se 
joacă singur, ceea ce nu-i 
face prea multă plăcere.

Locul unde l-am cunos
cut pe Marian este secția 
de chirurgie a Spitalului 
clinic central de copii din 
Capitală. „Mama Dinu" 
este, de fapt, una din infir
miere, care-i poartă și lui. 
benevol, de grijă. Ce caută 
el. Marian, acolo 7 A fost 
adus la spital cînd avea 6 
luni, cu umărul fracturat în 
cursul unei dispute dintre 
adulti. Umărul 1 s-a vin
decat de mult, copilul are 
acum aproape trei ani. dar 
părinții n-au venit să-l ia. 
De doi ani și jumătate, casa 
lui Marian este secția de 
chirurgie. în celelalte sec
ții ale spitalului, ca și în 
alte instituții asemănătoare, 
sînt alți copii, de virsta lui 
Marian sau mai mici, sănă
toși sau mai bine zis însă
nătoșiți. care ar trebui să 
se afle sub ochii grijulii ai 
mamei. Din motive diferite 
— care nu fac obiectul a- 
cestor însemnări — acești 
copii intră în categoria de
numită — cu un termen ad
ministrativ — abandonați.

...Dumitru Melcu a fost in
ternat în secția a IlI-a me
dicală a Spitalului clinic 
central de copii la 31 au
gust 1976 ; avea 15 zile cind 
mama lui — se spune că o 
tînără voinică și frumoasă 

i •- l-a Încredințat persona-

lului medical. E sănătos, 
alintat de „mamele" care 
rotează în trei schimburi 
pe zi. are și un diminutiv 
— Melculețul — dar nu 
poate fi trimis acasă pen
tru simplul fapt că la adre
sa din Botoșani indicată de

ea. în același spital se află 
și Gilbert Micu. adus la 26 
februarie 1975. Adrian 
Gherghe, în vîrstă de a- 
proape trei ani. a crescut, 
de fapt. în secția de pedia
trie a spitalului „Dr. I. 
Cantacuzino", unde a fost

pre acești părinți ale că
ror sentimente materne si 
paterne s-au atrofiat, în caz 
că au existat vreodată. Ne 
vin in minte cuvinte grele, 
care niciodată nu au fost 
și nici nu pot fi asociate cu 
calitatea de părinte.

Cea mai mare par
te a acestui inter
val a depins de 
vindecarea unei 
boli ascunse a 
circuitelor hi
draulice. Cu pro
gramatorul pro- 
priu-zis s-au ca
nonit „numai" o 
lună și Jumătate. 
Timp în care in
ginerul 
a făcut sute 
scheme. încercînd 
să rezolve cîteva 
dileme, fiecare în 
parte demne de 
lin mic Sfinx : să 
nu existe doi con
sumatori de abur 
în același timp, 
să nu existe prea 

i de ulei simul- 
Maiștrul electrician 

fără stație de radio.

Boangiu
de

i
multi consumatori
tan... Maistrul electrician lanoș 
Vodilă. fără stație de radio, a- 
vînd de conectat vreo 60 de cabluri 
fiecare cu cite 8 pînă la 18 fire, de 
aceeași culoare, fusese poreclit „poș
tașul" pentru că parcurgea zilnic ki
lometri întregi de la tablou la flec- 
trovalve și înapoi, să identifice ca
petele de conductori ; nu pierdea 
timpul nici pe drum, frămîntindu-se 
cu obsedanta întrebare : cum să evi
te consecințele inevitabilelor și fata
lelor pentru instalație scăderi de 
tensiune electrică. (A descoperit, cu 
acest prilej, o soluție simplă ca oul 
lui Columb. care însemna, concomi
tent. reducerea de 4 ori a progra
matoarelor necesare).

Au mai fost multe asemenea as
pecte. Din sutele de formule gîndite, 
zeci de formule încercate — care au 
„rezistat" de Ia 7 ore la 20 de zile 
— la un moment dat a apărut chiar 
suspiciunea că cineva iși bate joc, 
pe furiș, de munca lor — s-au așe
zat noaptea la pîndă — și așa mai 
departe. Cînd, în 
formula finală și 
plece și la timp 
cîtăva vreme din 
rezultatele.

Tot instantanee 
stația Merișani :

Manetele nu au 
vorbă ca „trasul"

sfîrșit, au ajuns la 
au început să mai 
acasă au telefonat 
oră in oră să afle

reportericești și la

nici o poreclă, nici 
vul„„ ....__ - la ele să fie privi*
ca o activitate de subcalificare. La 
intrarea noastră in sala de comandă, 
stăteau ciopor în jurul „betelor" mai 
multi muncitori, nici vorbă de unul 
singur. într-o. altă sală, rece prin 
pustietatea ei, tabloul electronic cen
tral ne-a privit cu orbitele goale : o 
singură unitate avea becuri și bu
toane. Hai să vedem și programato
rul ! Stătea răsturnat în lăcașul lui, 
cu venele și arterele electrice tăiate, 
atirnînd dezolant, în ton cu praful 
de pe prea finul tambur.

Desigur, toate acestea sînt amă
nunte gazetărești, poate fragile in 
comparațiile cu opiniile de speciali
tate. Dar, tot din curiozitate gazetă
rească, am pus liderului pesimiștilor 
cea mai simplă și nevinovată între
bare. elementară, pentru a înțelege 
cu ce grad de precizie se poate în
cerca programarea comenzilor, ine
vitabilă pentru a aprecia șansa au
tomatizării :

— Cite diviziuni are un tambur 7 
Răspunsul a\fost :
— Păi... Nu'știu exact... Să le nu

mărăm.
N-am mai stat la numărătoare. Era 

prea tîrziu. Era mai bine să fie fă
cută înainte de a se pune la îndoială 
seriozitatea și rezultatele altora...

Și, plecînd de aici, ne frămînta în
trebarea : oare cum or fi vorbind 
acești oameni, în ședințe, despre nou 
și irnperativul promovării acestuia 7

Sergiu ANDON 
Cezar IOANA

piedice să-și îngrijească 
urmașul. Dar nu putem 
avea nici un fel de „înțe
legere" pentru acești pă
rinți care ignoră căile 
și posibilitățile de a 
rezolva, cu ajutorul sta
tului, problema preluării

Copii sănătoși• •

părinți bolnavi de... uitare
Melcu Ecaterina se află... o 
casă nelocuită. Sofia Ana 
Maria Tudor ar trebui să 
se găsească la domiciliul 
părinților ei din București, 
dar aceștia au dispărut fără 
urmă ; mama s-a internat 
odată cu fetita, la 12 de
cembrie 1976. dar. după o 
zi. a pretextat că are ceva 
de adus de acasă și... dusă 
a fost. Georgeta Popescu e 
o fetită drăgălașă, de un an 
"și șapte luni: a fost interna
tă la Institutul de ocrotire 
a mamei și copilului la 18 
august 1975. iar de atunci 
nimeni n-a mai Întrebat de

internat. cu o boală oare
care, in ianuarie 1974. în a- 
ceeași secție a fost aban
donat in iulie 1976 Lucian 
Pricop. un flăcău ce învață 
acum să umble ; mama lui 
a preferat să plece fără bu
letinul de identitate, numai 
să nu-și ia copilul. Un alt 
părinte denaturat n-a făcut 
nici măcar efortul de a în
deplini formalitățile — de 
altminteri sumare — de in
ternare a copilului ; l-a a- 
bandonat pe o bancă in sala 
de așteptare. Provizoriu, se 
numește Abandonatul 296...

Ar fi multe de spus des-

asupra 
însă

su-

merita să stăruim 
lor. Am considerat 
infinit mai important de
cit analiza vidului 
fletesc al acestor oameni
care-și uită copiii prin spi
tale, așa cum și-ar uita um
brela intr-o gară, aflarea 
unor soluții care să le asi
gure cit mai grabnic aces
tor copii un cămin potrivit 
pentru dezvoltarea lor nor
mală, fizică

Rîndurile 
nu contestă 
excepție, a 
drame personale ale tine
rilor părinți care să-i îm-

și psihică.
de mai sus 

posibilitatea de 
existentei unor

obligațiilor pe care nu-s in 
stare sau nu vor să le în
deplinească. Se știe că so
cietatea noastră. în marea 
ei grijă pentru tînăra ge
nerație. întreține o întrea
gă rețea de instituții de 
ocrotire a copilului — creșe. 
leagăne, case de copii etc. 
— a căror funcție socială nu 
este nevoie să fie 
strată. Ele asigură 
care, din diferite 
sînt lipsiți de un 
condițiile adecvate 
tării lor fizice și . 
echilibrate, sănătoase. Iată 
însă că apar copii abando-

demon- 
copiilor 
motive, 
cămin.

de.zvol- 
psihice

UN „VULCAN" DE IDEI

ZlMBET
Intr-un colectiv muncitoresc preocupat de economii, 

de buna gospodărire a avuției obștești —
— Un fapt etic, un act de con

știință ? Interlocutorul nostru, to
varășul inginer Oprea Popescu, se
cretarul comitetului de partid de 
la „Vulcan"—București, n-a stat 
mult pe gînduri: cel mai interesant 
fapt din 1977, aș zice un act de 
conștiință, a fost mobilizarea în
tregului colectiv in acțiunea de îm
bunătățire a indicelui de utilizare 
a metalului și reducere a consumu
lui de metal. Noi sintem mari 
„mincători" de metal, in special de 
produse laminate. Or, în condițiile 
„Vulcanului", unde se lucrează uni
cate, să ajungi de la 84 la sută la 93 
Ia sută indice de utilizare a meta
lului, este, zicem noi, un lucru re
marcabil. cu care ne mîndrim.

Acum lucrurile par simple. Dar... 
Fiecare reper a fost luat „la mină". 
Reproiectat. „Ușurat" de încărcături 
inutile. îmbunătățit calitativ. Este 
foarte adevărat că toată suflarea 
„Vulcanului" a participat la această 
amplă acțiune, fără precedent in 
istoria uzinei. Rezultatele obținute 
răsplătesc însă din plin efortul de 
gindire. Numai la nivelul anului 
1977, pe ansamblul unității se es
timează economii de metal de peste

6 000 tone. Adică tot atita cit s-a 
economisit intr-un cincinal și ju
mătate, . ktcrîndu-se după vechile 
tipare !

Fotografia noastră surprinde un 
moment de destindere, după pu
nerea la punct a ultimelor de
talii la noua tehnologie de exe
cuție a T-eurilor pentru presiuni 
ridicate. Inginerul Vasile Constan
tin, șeful atelierului de proiectare 
tehnologii la cald, și ing. Pândele 
Petculescu, împreună cu cel ce vor 
aplica în practică noul procedeu : 
sudorița Mariana Burlacu, forjo
rii Ion Toia și Petre Tudoran și 
maistrul Ștefan Manolache. A- 
vantajele noii metode 7 Crește de 
4 ori indicele de utilizare a meta
lului, se realizează economii sub
stanțiale de manoperă și valută și, 
bineînțeles, economii de metal de 
circa 224 tone numai Ia 
unuia din 
platforma

Da, este 
știință.

De conștiință colectivă, comunistă.
Emil MARINACHE

nivelul 
principalii beneficiari — 
Turceni.
acesta un act de con-

Supărare de zile mari
Multă vreme — de 

fapt ani de-a rîndul — 
treabă'cam șchioapăta 
la ferma de legume. 
Sigur, fuseseră și oare
care greutăți numite cu 
un termen ce se vrea 
infailibil „cauze o- 
biective". Fuseseră. 
Dar unde nu se găsesc, 
la nevoie, cauze o- 
biective ?...

Acum un an însă s-a 
produs schimbarea. 
Pesemne că oamenii se 
săturaseră să tot fie 
criticați prin ședințe, 
ironizați, priviți cu 
compasiune. Sau poate 
că, așa cum se întîm- 
plă adesea, ceva anu
me le-a trezit orgoliul. 
Cert este faptul. înre
gistrat de unii cu mi
rare, de către toți cu 
satisfacție, că întregul 
colectiv „de la legume" 
s-a pus vîrtos pe trea
bă. Munca temeinică a 
spulberat „cauzele o- 
biective". a destrămat 
neputințele și văică
reala. Au venit și ploi 
mai mari, dar asta n-a 
avut importantă. Au 
venit și vînturi care 
„ardeau" plantele, dar 
ce contează vintul a- 
colo unde oamenii vor

cu orice preț să reali
zeze ceva ? Sfirșitul a- 
nului agricol i-a găsit 
cu cele mai bogate 
roade din cite obținu
seră vreodată.

Și a venit și ziua bi
lanțului : adunarea ge
nerală a angajaților. 
Prezente — toate fer
mele întreprinderii a- 
gricole de stat din Bă
răganul brăilean (Ur- 
leasca). Cei de la fer
ma de legume așteptau 
cu emoție...

...însă darea de seamă 
n-a consemnat efortul 
lor. Deloc. Comitetul 
sindicatului și consiliul 
oamenilor muncii i-au 
omis. Poate din inertia 
anilor trecuți. Or. pur 
și simplu, uitaseră.

Deziluzie mare. Mai 
bine zis. o supărare... 
de zile mari. Și un pro
test scris, depus și în
registrat la conducerea 
întreprinderii. Poate că 
era îndreptățit protes
tul ? Orice efort către 
rezultate mai bune, 
spre autodepășire se 
cere consemnat, subli
niat, încurajat. Dar 
dacă, totuși, nu era de
plin îndreptățit pro
testul 7 Pînă atunci, de

atîtea ori ar fi vrut 
conducerea întreprin
derii să nu-i omită de 
pe lista fruntașilor, dar 
din vina lor, a trebuit 
să-i facă uitați. De ce 
n-au protestat și atun
ci 7 De ce n-au pro
testat mai devreme și 
mai energic ? împotri
va lor înșile. împotriva 
felului lor de a munci 
de pe atunci 7 Sigur. 
remarca a fost făcută 
de către cineva, mai în 
glumă, mai in serios, 
chiar în adunare. Pro
babil în locul explica
ției pentru omisiune.

Viata a limpezit insă 
lucrurile mai bine de- 
cît orice adunare : cei 
de la ferma legumicolă, 
deși nu s-au bucurat 
de o evidențiere în a- 
dunarea generală, au 
dobîndit un lucru poa
te chiar mai important 
decit o înscriere pe 
lista evidentiatilor : au 
Invătat să muncească 
zdravăn, cu efecte si
gure. Aceasta este, de 
fapt, o evidențiere cu 
mult mai substanțială. 
După care vor urma, 
sigur, și celelalte.

Mihai CARANFIl

nați în spitale. Nu o dată 
infirmierele trimise cu 
mașinile „Salvării" să-i 
ducă pe copii familii
lor lor se întorc tot cu 
ei în brațe (pentru că adre
sele indicate pe fișa de in
ternare se dovedesc a fi 
false, ori acolo locuiesc 
rude ale părinților copilului 
care nici nu vor să audă de 
el). Ce e de făcut în aseme
nea împrejurări 7 Firesc 
ar fi ca, pentru dezvoltarea 
normală a acestor copii, 
ei să fie încredințați insti
tuțiilor de ocrotire a co
pilului. Pentru aceasta, 
conform legii, trebuie in- 
deplinite anumite formali
tăți, este nevoie de acte 
pe care spitalul nu le are 
și nici nu are posibilitatea 
de a le căuta. Se face apel 
la toate mijloacele, inclu
siv la organele de mili
ție, pentru a-i găsi pe pă
rinți, sau pentru a procura 
actele de care este nevoie. 
Cine face acest apel in lip
sa părinților 7 Oameni 
preocupați în mod obișnuit 
cu alte probleme medicale 
ori sociale, cărora numai a- 
ceste complicații nu le lip
sesc. Căutările durează, 
uneori foarte mult, iar în 
acest timp copiii, deși să
nătoși, stau la spital...

Pe multi i-am văzut și nu 
aș putea spune că le lip
sește ceva : Marian o are 
în preajmă pe „mama Di
nu".' Lucian — pe „mama 
Luminița", 
spitalele pe 
zitat există 
rate pentru 
nați. tocmai 
nu vină in 
bolnavi. Personalul medical 
dovedește o admirabilă o- 
menie ; se fac eforturi pen
tru a umple golul din ju
rul acestor suflete. Infir
mierele, care se ocupă de ei 
în tot cursul săptăminii, 
deși misiunea lor este aceea 
de a se ocupa de copiii su
ferinzi. îi iau sîmbăta acasă 
la ele. îi alintă. îi. plimbă. 
Dar oricit s-ar strădui a- 
cești oameni minunați să le 
creeze micilor lor protejați

In unele din 
care le-am vi- 
încăperi sepa- 
copiii abando- 
pentru ca ei să 
contact cu cei

o ambiantă plăcută, spitalul 
rămine tot spital. Dr. Vio
rica Gheorghe, șef de 
secție la Spitalul central de 
copii, dr. Emanoil Titu Ma- 
nicatide, șeful secției pe
diatrie de la spitalul „Dr. I. 
Cantacuzino", ca și multe 
alte cadre medicale cu 
funcții de răspundere din 
spitale au stăruit nu atit a- 
supra faptului că prezenta 
unor copii sănătoși creează 
probleme pe care instituția 
nu este pregătită să le re
zolve. ci îndeosebi asupra 
consecințelor care planează 
asupra acestor abandonați. 
Stind continuu printre co
pii bolnavi, crește în mod 
logic șansa ca ei să con
tracteze toate bolile conta
gioase. Dar mai ales suferă 
dezvoltarea lor psihică : 
încep să vorbească cu in
ti rziere ; la virsta la care 
alții invată primele poezii ei 
abia silabisesc primele cu- 

. vinte și, in general, au o 
psihologie care însumează 
psihologia „cazurilor" lingă 
care trăiesc fără întreru
pere. ,

Este limpede pentru ori
cine că acești copii trebuie 
feriți de consecințele nefas
te ale unei situații în care 
au fost aruncați de părinți 
efectiv iresponsabili. Socie
tatea este profund interesa
tă ca ei să se bucure de 
toate condițiile unei dez
voltări normale, să crească 
mari și sănătoși, departe de 
nemeritate traume 
tești. Care ar fi 
(ia ? Ne alăturăm 
gestiei făcute de Ruxan- 
dra Polizu, asistentă socia
lă la Institutul de ocrotire 
a mamei și copilului, de a 
se începe prin găsirea unei 
forme directe de transfer 
din spital in leagăn. Odată 
pus la adăpost copilul, dat 
pe mîini bune și pricepute, 
demersurile cerute de lege 
iși pot urma cursul pină la 
capăt.

sufle- 
solu- 

su-

Rodica ȘERBAN
Fotografii de
Eugen Dichiseana

Am trecut de nenumărate 
pe lingă o casă de nebăgat 
seamă, din pricina pereților 
puiți, a ferestrelor veșnic pră
fuite, a gardului ce abia se mai 
ține. In mijloc de București, o 
casă lăsată in paragină este, 
probabil, locuită — imi ziceam
— de bătrîni sărmani și uitați 
de lume. Pină cind, intr-o dimi
neață — de undeva, din spatele 
casei, am văzut opărind o „Da
cia" 1300. bine lustruită. La vo
lan, un bărbat în virstă, alături
— o doamnă cu părul alb. Cite- 
va minute mai tirziu iese pe 
poartă o altă „Dacia" 1300, con
dusă de un tinăr agitat. Familia 
pleca la serviciu. Tatăl, 64 de 
ani, nu s-a pensionat, mama, 
62, fiul — 33 de ani. Cu două 
mașini, trei persoane, ceea ce 
nu trebuie să nască nedumeriri. 
Mai anii trecuți, cineva a cerut 
să se cerceteze dacă familia 
respectivă și-a dobindit bunuri
le de care dispune cu bani 
munciți. Da. cu bani munciți, 
nu mai există dubii. Casa au 
moștenit-o. Părinții lucrează de 
patruzeci de ani și se pot min
ări cu două licențe. Băiatul a 
fost un student eminent, repar
tizat in București, fără interven
ții. Dar să revenim la casă : au 
moștenit-o jupuită pe dinafară, 
și așa au lăsat-o, nu cumva să 
atragă atenția trecătorilor. Din 
pricina gardului dărăpănat, plă
tesc din cind in cind amenzi. Le 
convine... Primesc puțini vizita
tori, numai oameni de încrede
re, și prietenele băiatului. in 
speranța contractării unei căsă
torii. Tuturor vizitatorilor li se 
cere o discreție desăvirșită. Nu 
de hoți se tem gazdele, ci 
„gura lumii". După prima 
zită, prietenele băiatului fac le
gământ să nu mai dea pe-acolo. 
Una singură ar fi vrut si revi
nă. n-a fost de acord familia : 
trebuie să fie o neisprăvită, care 
se gindește numai la bani, i-au

t argumentat părinții băiatului, 
că fata aceea nu ține la el, ci 
la averea adunată de ei. Vizita
torii pretind (după ce au promis 
să fie discreți !) că această casă, 
jupuită pe dinafară, înăuntru 
ar fi o minune ! — spatii mari, 
nu știu ce fel de coloane, mar
mură... Cit despre mobile, dra
perii, candelabre — să nu mai 
vorbim. Părinții, avind intr-o 
vreme susținători credincioși, au 
călătorit mult, și-au adunat cite 
puțin, cite puțin. Nimic altceva 
nu i-a interesat, decit să adune 
cu grijă, pentru băiat. Tatăl ar 
fi mărturisit că n-a citit nici 
o carte de literatură in ultimii 
patruzeci de ani. Nu se duce la 
ședințe, fiind suferind. Nu se 
duce la film, la teatru, fiind 
ocupat... Numai la „Consigna
ția" se duce, cind i se telefonea
ză că a mai apărut ceva... O sin
gură problemă ar mai fi de re
zolvat : mireasa. Treabă îndea
juns de complicată, întrucit pă
rinții au precizat mai demult, 
și au repetat de nenumărate 
ori : in casa asta nu poate să 
intre oricine ! Mireasa să aducă, 
drept zestre, o căsuță intr-o sta
țiune climaterică... încolo, să fie 
drăguță, sănătoasă, să-și do
rească urmași, să fie gospodină, 
să fie cultivată, măcar o licen
ță, să aibă siguranța unui post 
in București pină la pensie, să 
țină la socri, părinții ei să fie 
licențiați.., 
plinea 33 
reușit să 
re nici o 
licitările de rigoare.
au trecut la mustrări, acuzindu-l 
că nu este in stare să-și găseas
că și el o nevastă, flăcău tom
natic... ~ 
pină 
fost 
tatăl 
mini 
nică 
in oraș, zicind că trebuie să se 
vadă cu cineva. După vreo ju
mătate de oră s-a întors cu o 
tînără drăguță și veselă, mult 
prea veselă pentru o asemenea 
casă. Tată și mamă, vă prezint 
pe soția mea. ieri la prînz 
ne-am căsătorit; dacă nu ne 
primiți aici, are ea o garsonieră 
in Balta Albă. Tatăl s-a lăsat pe 
un scaun : Îmi place să cred că 
glumești... Poftim actul de că
sătorie. Afară din casa mea ! — 
a mai spus tatăl. Mașina rămine 
aici... Și cei doi tineri s-au în
dreptat spre stația de tramvai. 
Părinții și-au anunțat intenția 
de-a se pensiona. De trei săp- 
tămini nu mai ies din casă. O 
vecină le aduce mincare — și 
tot ea cheamă, din cind in cînd, 
salvarea. Telefonul a fost în
chis, nu cumva să-i sune băiatul, 
iar ei — neștilnd cine ii sună — 
să răspundă. Ei nu au nici un 
băiat. Au numai casa aceea ju
puită pe dinafară, cu gardul dă
răpănat. Dar ce comori sint 
înăuntru !

Doamne ferește...

In ziua 
de ani, 
invite la 
prietenă.

de 
vi

cind îm
băiatul n-a 

sărbători- 
După fe- 

părintii

Cearta s-a prelungit 
la miez de noapte, cind a 
chemată salvarea, pentru 
suferind. Nici trei săptă- 
n-au trecut, și-ntr-o dumi- 
dimineata, băiatul a teșit

Nicolae TIC
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

cialiștil din acest sector de activi
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat, în același timp, o serie de 
indicații privind sporirea con
tinuă a eficienței activității pro
ductive. Menționînd rezultatele po
zitive obținute în ce privește utili
zarea economică a terenurilor, se
cretarul general al partidului a 
arătat că în această privință mai 
există încă rezerve ce se cer puse 
în valoare pe deplin prin sistema
tizarea și restrîngerea incintelor 
miniere și petroliere. S-a relevat, 
între altele, că iazurile de decan
tare a sterilului trebuie amplasate 
judicios, numai pe terenuri nepro
ductive, și dimensionate la strictul 
necesar.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a Insistat în mod deose
bit asupra necesității mai bunei 
valorificări a sterilului. în acest 
scop vor trebui intensificate cer
cetările aplicative pentru a se a- 
junge la extragerea tuturor sub
stanțelor utile pe care le mai con
ține fiecare tip de steril și pentru 
găsirea domeniilor în care acestea 
pot fi folosite. Se impune să se 
cerceteze și să se fructifice toate 
posibilitățile de utilizare a sterilu
lui, evitîndu-se pe cît se poate de
pozitarea sa, care necesită un apre
ciabil volum de manoperă și su
prafețe destul de mari de teren.

Referindu-se, de asemenea, Ia 
realizările obținute de specialiștii 
din acest domeniu în ce privește 
autodotarea, secretarul general al 
partidului a recomandat, totodată, 
să se persevereze în direcția redu
cerii consumurilor materiale, mai 
ales a celor de metal, prin micșo
rarea gabaritului unor utilaje și 
instalații, prin folosirea mai largă 
a pieselor fabricate din mase plas
tice.

în cadrul sectorului rezervat 
Ministerului Energiei Electrice, to
varășul Nicolae Ceaușescu a acor
dat atenție în special problemelor 
legate de înnoirea concepției asu
pra cercetării și proiectării con
strucțiilor energetice, aplicarea 
unor tehnologii mai eficiente de 
executare a acestora, măsurile 
practice preconizate pentru redu
cerea consumurilor specifice în a- 
ceastă ramură industrială, asimi
larea unor mașini și produse noi, 
cu performanțe mai mari decît cele 
utilizate în prezent.

Felicitînd colectivele din acest 
sector pentru realizările pe care 
le-au obținut pînă în prezent în e- 
laborarea unor tehnologii și pro
cedee perfecționate de muncă, ce 
permit consumuri de materiale mai 
mici și ieftinirea investițiilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a tra
sat, totodată, specialiștilor care lu
crează în acest domeniu o serie de 
sarcini de mare însemnătate prac
tică. S-a arătat că este necesar să 
se construiască un maî mare nu
măr de microhidrocentrale care să 
valorifice pdtențialul rîurilor inte
rioare și să acopere, în același 
timp, necesarul local de energie. 
Apreciind noile sisteme constructi
ve preconizate a fi aplicate la ri
dicarea barajelor, bazate în spe
cial pe folosirea resurselor locale 
de materiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că este necesar 
să se acorde o mai mare atenție 
întreținerii amenajărilor hidroteh
nice.

Remarcînd faptul că și în ceea 
ce privește construcția de termo
centrale s-au găsit soluții ingenioa
se de micșorare a consumurilor, 
secretarul general al partidului a 
cerut cercetătorilor să-și îndrepte 
atenția spre elaborarea unor pro
cedee de eliminare a noxelor, de 
reținere a substanțelor poluante, 
ceea ce va putea permite redimen- 
sionarea gabaritului costisitoarelor 
și voluminoaselor coșuri ale insta

lațiilor termoenergetice și implicit 
noi reduceri ale costurilor.

în mod deosebit au reținut aten
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o serie de produse noi — în spe
cial agregate și utilaje complexe — 
executate de întreprinderile minis
terului prin autodotare. Cerînd spe
cialiștilor să persevereze în aceas
tă direcție, în care au obținut bune 
rezultate, secretarul general al 
partidului a indicat, de asemenea, 
să se realizeze, în colaborare cu 
alte sectoare industriale, noi ma
șini perfecționate cu randament 
ridicat, capabile să sporească gra
dul de mecanizare a lucrărilor, mai 
ales a celor de excavație în tune
luri.

Secretarul general al partidului 
ar insistat, de asemenea, în cursul 
acestei discuții, asupra necesității 
ca specialiștii-ministerului să-și in
tensifice preocupările îndreptate 
spre elaborarea acelor soluții teh
nice care permit o mai judicioasă 
gospodărire a energiei electrice, re
ducerea pierderilor în rețeaua de 
transport și distribuție, de valori
ficare cît mai eficientă a acesteia.

Secretarul general al partidului, 
continuînd analizarea detaliată a 
posibilităților de creștere a eficien
ței economice, de folosire cu ma
ximum de randament a mijloace
lor productive, a abordat apoi cu 
specialiștii noi soluții vizînd îm
bunătățirea indicatorilor tehnico- 
economici ai sistemelor de iriga
ții, ale altor amenajări hidroteh
nice.

Ținînd seama de Indicațiile an
terioare ale secretarului general, 
specialiștii au elaborat proiecte 
care prevăd folosirea cu precădere 
a materialelor locale, în special 
pentru ridicarea barajelor, ceea ce 
reduce simțitor costul investițiilor. 
S-a reliefat, totodată, că prin a- 
plicarea unor soluții originale, de 
etanșare a barajelor prețul de cost 
se reduce cu circa 27 la sută, con
sumul de ciment cu pînă la 75 la 
sută.

în sectoarele ce revin Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Ali
mentare — cu un mare volum de 
lucrări de irigații, ameliorații — e- 
forturile de creștere a eficienței, 
conform , indicațiilor secretarului 
general al partidului, au fost ma
terializate într-un program care 
prevede o serie de soluții noi de 
construire a stațiilor de pompare, 
a stăvilarelor, a podurilor și altor 
lucrări de specialitate. Secretarul 
general al partidului a apreciat, de 
asemenea, interesul' specialiștilor 
pentru folosirea unor noi motoare 
și pompe de puteri adecvate ne
voilor reale și debitelor curente, 
pentru înlocuirea unor materiale 
costisitoare, mai ales a cimentului, 
cu altele mai ieftine, ca de pildă 
plasele metalice sau din mase 
lilastice încărcate cu pietriș de rîu 
pentru unele construcții uzuale în 
irigații, îndiguiri, stăvilare și alte 
construcții hidrotehnice.

Reluînd dialogul cu specialiștii 
din industria ușoară, la scurtă vre
me după analizele de lucru de la 
sfîrșitul anului trecut, privind va
lorificarea superioară a materii
lor prime și diversificarea pro
ducției unor bunuri de consum, 
secretarul general al partidului 
s-a oprit de această dată asu
pra căilor de creștere a efici
enței economice în cadrul indus
triilor articolelor casnice și sti
clăriei și ceramicii fine. S-a arătat 
că în urma aplicării indicațiilor 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
privind gospodărirea mai judicioa
să a tuturor resurselor, numai în 
unitățile centralei industriei arti
colelor casnice s-au estimat în a- 
cest an față de anul trecut impor
tante economii prin reproiectarea 
unui mare număr de sortimente de 
larg consum, precum și prin înlo
cuirea metalului cu mase plastice

la numeroase articole. în același 
timp, s-a lărgit gama articolelor 
puse la dispoziția populației, reali- 
zîndu-se produse superioare cali
tativ și estetic.

Secretarul general al partidului 
a apreciat pozitiv și eforturile de
puse pentru valorificarea superioa
ră a produselor secundare, reinte
grarea acestora în procesul pro
ductiv. Astfel au fost prezentate 
diverse sortimente de sticlă spon
gioasă, cu utilizări în construcții 
speciale. Specialiștii din industria 
sticlei au pus în aplicare și o serie 
de soluții care reduc simțitor con
sumurile energetice prin moderni
zarea tehnologiilor de fabricație, a 
cuptoarelor de topire, prin recu
perarea surselor secundare de e- 
nergie.

în direcția valorificării superioa
re a materiilor prime, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut inten
sificarea eforturilor pentru obți
nerea unor sortimente cu un.gyad 
mai ridicat de prelucrare. ;

Analiza problemelor prioritare 
ale acestui cincinal pentru indus
tria chimică a constituit Wtifriâ 
parte a acestui dialog de lucru al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
factori de răspundere din princi
palele ramuri economice. încă de 
la început s-a reliefat că hotărî- 
rile recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
din noiembrie 1976, indicațiile și 
recomandările secretarului general 
al partidului au stat la baza unor 
programe prioritare de introducere 
a progresului tehnico-științific în 
toate sectoarele industriei chimice, 
de valorificare superioară a tutu
ror resurselor și gospodărirea cu 
maximă eficiență a materiilor pri
me și materialelor, a energiei și 
combustibililor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informaț că prin 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, energie electri
că și combustibil, prin creșterea 
duratei de folosire a fondurilor 
fixe, industria chimică va realiza 

în perioada 1977—1980 economii în 
valoare de 36,5 miliarde" lei, iar 
prin adoptarea unor noi soluții în 
proiectarea instalațiilor industriale 
se vor economisi în aceeași peri
oadă 121 000 tone ciment și peste 
30 000 tone oțel, profile metalice 
și tablă.

Secretarul general al partidului 
a. apreciat preocupările existente în 
unitățile ministerului de resort 
pentru introducerea unor tehnolo
gii avansate, cu un consum ener
getic mai redus și obținerea unor 
produse cu caracteristici superioa
re. Secretarul general al partidu
lui a subliniat în dese rînduri că 
rezultatele și preocupările relevate 
în cadrul acestei analize de
monstrează că în industria chimi
că există importante rezerve de ri
dicare a eficienței economice și în 
special de reducere a consumurilor 
de materii prime și energetice. în 
acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se analizeze 
foarte realist randamentul unor 
instalații mai vechi, iar acolo unde 
este cazul acestea să fie înlocuite 
sau reprofilate, pentru a se menți
ne pasul cu cele mai noi realizări 
în acest domeniu.

Astfel de rezerve există în pro
cesele de fabricație a amoniacu
lui, a polietilenei de înaltă presiu
ne, a sodei. Analiza randamentu
lui, eficienței trebuie începută 
de la fiecare motor și instala
ție în parte și apdi continuată 
într-un plan superior, acela al 
concepției generale a complexe
lor procese de fabricație — a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că problema reducerii 
consumurilor, în general, este e- 
sențială în chimie. în același timp, 
rezervei^ cele mai mari există în 
însăși gîndirea tehnică, ce trebuie 
să conducă la realizarea, într-un 
proces permanent, de tehnologii 
moderne, originale, de mare efi
ciență..

Analizînd cu specialiștii caracte

risticile unor soluții ingenioase rea
lizate în domeniul industriei chimi
ce, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că aceste realizări arată 
posibilitățile mari de reducere a 
consumurilor energetice și de ma
terii prime care încă există. Tre
buie să valorificăm tot ceea ce se 
poate valorifica. Pe aceeași linie a 
bunei gospodăriri a tuturor resur
selor, secretarul general al parti
dului a cerut, între altele, organi
zarea mai judicioasă a recuperării 
unor produse uzate, cum ar fi ule
iurile, regenerarea acestora după 
tehnologii deja existente și reintro
ducerea lor în circuitul industrial. 
Preocuparea pentru valorificarea 
superioară a gazelor naturale, a a- 
rătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să fie completată de 
efortul pentru înlăturarea pierde
rilor de gaze, începînd de la sche
lele de extracție.

Un loc aparte l-a constituit ana
liza obiectivelor prioritare ale cer
cetării în domeniul chimiei, a con
tribuției acesteia la creșterea gra
dului de valorificare a materiilor 
prime indigene, la reducerea gene
rală a consumurilor. Secretarul 
general al partidului a apreciat 
eforturile specialiștilor din unități
le Institutului central de cercetări 
chimice pentru realizarea încă din 
faza de proiectare a unor indica
tori superiori de eficiență economi
că, a unor produse de înaltă teh
nicitate, care demonstrează în acest 
sens rolul de bază al cercetării și 
proiectării în realizarea programe
lor și sarcinilor industriei chimice 
în acest cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice.

Apreciind, în general, rezultatele 
obținute în domeniul modernizării 

, tehnologiilor, fluxurilor tehnolo
gice, produselor, al reducerii con
sumurilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că specia
liștii din industria chimică trebuie 
să manifeste o preocupare sporită 
în direcția creșterii productivității 

muncii, care, în acest cincinal, tre
buie să se dubleze. Și aici analiza 
trebuie adîncită pînă la fiecare 
fază a procesului tehnologic, la 
fiecare operație.

în cursul acestei vizite, secreta
rul general al partidului a anali
zat, de asemenea, modul în care 
s-a trecut la înfăptuirea indica
țiilor privind ieftinirea și îmbună
tățirea funcțională a construcțiilor 
destinate învățămîntului și ocro
tirii sănătății, comerțului și turis
mului, în strînsă corelare cu ne
cesitățile reale și criteriile dezvol
tării economico-sociale a localită
ților. Examinînd împreună cu mi
niștrii de resort noile propuneri 
elaborate de specialiștii din acest 
domeniu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o serie de su
gestii privind îmbunătățirea în 
continuare a funcționalității dotă
rilor social-culturale, amplasarea 
și dimensionarea lor rațională, la 
nivelul nevoilor actuale și de 
perspectivă. Apreciind tipurile de 
magazine proiectate a fi ridicate 
în localitățile rurale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca 
dotările mai complexe să fie am
plasate în centrele intercoopera- 
tiste care sînt prevăzute să de
vină în curînd localități de tip 
urban. în fiecare comună, noile 
edificii care se vor înălța în acest 
scop vor trebui să concentreze în
treaga activitate comercială.

S-a arătat, de asemenea, în con
textul discuției privind noile ti
puri de construcții cu destinație 
turistică, faptul că programul de 
dezvoltare a rețelei hoteliere tre
buie revăzut pentru ca acesta 
să se justifice din punct de ve
dere economic pe parcursul între
gului an, nu numai în perioadele 
de vîrf ale afluenței de vizitatori 
în stațiunile de odihnă și balneo
climaterice.

Relevîndu-se necesitatea perfec
ționării funcționalității rețelei de 
dotări sanitare, s-a subliniat ideea 

că profilarea diferitelor tipuri de 
unități spitalicești trebuie ast
fel realizată încît să asigure ma
xima securitate medicală a bol
navilor, folosirea mai bună a 
construcțiilor și aparaturii din 
dotarea spitalelor și policlinicilor. 
Dacă operațiile curente se vor pu
tea realiza, de pildă, în toate cen
trele de județe, pentru intervențiile 
chirurgicale de mare complexitate 
este mai rațional să se apeleze la 
cele din orașele universitare cu în- 
vățămînt superior de specialitate.

Apreciind caracterul judicios al 
propunerilor formulate de specia
liști sub forma unor proiecte-tip 
de școli și grădinițe, realizate în 
ansambluri comune. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut, de ase
menea, și unele observații vizînd 
sporirea funcționalității construc
țiilor. S-a cerut să se reducă spa
țiile administrative în favoarea 
celor destinate procesului de învă- 
țămînt, să se extindă rețeaua de 
grădinițe cu orar normal, care vor 
trebui să fie amplasate, atît în ora
șe, cît și la țară, alături de școli, 
să se realizeze săli și ateliere cît 
mai luminoase, bine dotate.

în încheierea vizitei, cadrele de 
conducere și specialiștii din mi
nistere și alte organe centrale care 
au participat Ia acest nou dialog 
de lucru au exprimat satisfacția 
lor pentru atenția pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă mun
cii și activității lor, hoțărîrea 
colectivelor de muncă din aceste 
sectoare de a înfăptui întocmai 
indicațiile. primite, toate sarcinile 
ce le revin în acest cincinal al 
afirmării plenare a revoluției teh- 
nico-științifice, cu convingerea că 
în felul acesta își vor spori con
tribuția la traducerea în viață a 
politicii partidului de dezvoltare în 
ritm susținut a economiei țării, de 
ridicare necontenită a nivelului de 
trai și de civilizație al poporului.

(Agerpres)

n ■ ■ ■ ■ ■ ■
Primul nostru interlocutor la Șan

tierul naval de la confluenta Dunării 
cu Argeșul a fost — cei ce cunosc 
șantierul de ani și ani de zile isi 
dau seama că nici nu se putea altfel
— Eroul Muncii Socialiste Ion V. 
Cristea, fostul muncitor, azi inginer, 
care conduce această falnică „uzină 
de vapoare" încă de la actul naționa
lizării, din 1948. Așadar...

— Cum ați încheiat primul an al 
cincinalului, tovarășe director ?

— Binișor. No
tați procentele 
care indică exact 
cum am îndepli
nit principalii in
dicatori : 100.48
la producția glo
bală ; 100.36 la
producția marfă ; 
119,63 la export ; 
100,87 la produc
tivitatea muncii ; 
151,55 la puneri 
in funcțiune. Ve
deți dar, că e bi
nișor — dar se 
putea și mai bine, 
mult mai bine. 
Ne-am dat sea
ma de aceasta 
mai ales în zile
le de bilanț și in- 
ceput de an. cind
— in lumina in
dicațiilor formu
late de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
la C.C. al P.C.R. din 27—28 decembrie 
1976 — am studiat cu mai multă a- 
tenție posibilitățile reale ce le avem 
pentru a asigura o eficientă sporită 
muncii noastre. Tocmai în acest fel, 
!n anul din care aproape a și trecut 
o lună vom putea să realizăm o pro
ducție globală cu peste 30 la sută 
mai mare și o productivitate a mun
cii sporită cu 28 la sută. Ne-am an
gajat, de asemenea. să redu
cem consumurile materiale, încît la 
sfîrșitul anului acest, efort să se con
cretizeze într-o navă dată suplimen
tar țării — o dragă de 3 500 mc/h 
sau un remorcher de 2 400 H.P.

— Bineînțeles, toate acestea fără 
a face nici un rabat la calitatea na
velor...

— Practic, în domeniul construc
țiilor navale sintem în întrecere cu 
toate firmele constructoare si vrem 
ca, vorba poetului, dintre sutele 
de catarge ce pornesc de la Oltenița 
pe nici unul să nu-1 spargă vîntu- 
rile, valurile de pe fluvii și 
mări. Pentru aceasta ne dotăm cu 

mașini-unelte tot mai moderne, ri
dicăm în permanență calificarea oa
menilor și cerem întregului colectiv 
să muncească azi mai mult și mai 
bine decît ieri, miine mai mult și 
mal bine decît azi.

— Cum acționează organizația . de 
partid pentru stimularea colectivului 
în acest sens ?

— Ca director, precum și ca mem
bru de partid al acestei organizații, 
pot spune că atît comitetul de par

ÎN MUNCA DE PARTID

PLANURI CONCRETE DE MĂSURI 
pentru îndeplinirea principalelor obiective 

economice ale anului
Din experiența comitetului de partid al Șantierului naval - Oltenița

t’d de la nivelul șantierului, cît și 
comuniștii care conduc activitatea 
de partid din secții si ateliere se 
preocupă sistematic de problemele 
profesionale, inițiază multiple și bine
venite acțiuni in sprijinul producției. 
Nu pot. totuși, să nu spun că efi
ciența acestor strădanii ar fi într-a- 
devăr cea dorită dacă la fel s-ar 
munci și la nivelul organizațiilor 
de bază, acolo unde activitatea po- 
litico-educativă trebuie desfășurată 
cu fiecare muncitor în parte.

— Da, lucrurile stau într-adevăr 
așa — ne confirmă și tovarășul Pe
tre Stoica, secretarul comitetului de 
partid, aflat de fată la discuție. 
Ne propunem să facem mult 
mai mult în această direcție. Și, 
îndeosebi, vom folosi mai eficient 
aportul activului de partid — pîrghie 
a muncii politico-educative pe care, 
pînă acum, noi nu am pus-o în miș
care cum trebuie.

— De fapt, ce-ati inițiat în mod 
concret ?

— După ce am citit cuvînta- 
rea secretarului general al parti

dului la Consfătuirea de la Comi
tetul Central din 27—28 decembrie, 
am alcătuit un colectiv de unspre
zece specialiști și cadre de partid — 
inclusiv directorul și cu mine — care 
a primit sarcina să coordoneze toate 
studiile și acțiunile menite să tradu
că in viată indicațiile pentru 1977. 
Apoi, fiecare membru al acestui co
lectiv a alcătuit si îndrumat cite un 
subcolectiv asemănător în fiecare 
secție. S-au creat. în acest fel. con

diții ca toate colectivele de muncă 
să-și analizeze in amănunt posibili
tățile. să facă propuneri judicioase 
și să-și ia angajamente realiste. Con
cluziile. adunate, coroborate și sinteti
zate. au fost prelucrate cu tot activul 
de partid și sindical, cu toate 
cadrele tehnice. A rezultat, bineînțe
les. un plan de măsuri care, dezbă
tut și aprobat intr-o ședință comună 
a comitetului de partid și a consi
liului oamenilor muncii, a devenit 
programul nostru obligatoriu pentru 
întregul an 1977.

— Care sint obiectivele principale 
din acest plan 7

— Reorganizarea fluxului tehnolo
gic și a formațiilor de lucru — mă
sură absolut necesară, impusă de 
intrarea in producție a unor noi ca
pacități. introducerea mecanizării la 
operațiile de ajustaie si tusat linii 
de axe și lagăre : trecerea la lucrul 
în schimburile II si III la secția 
construcții-corp și secția prelucrări 
mecanice : îmbunătățirea normelor 
la unele lucrări — cele actuale fiind 
depășite în cazul motonavelor de 

5 000 tone, al remorcherelor de 2 400 
H.P. și al cargourilor de 2100 tone, 
pe care le construim de multi ani. 
Și. desigur, unele obiective de inte
res foarte larg, între care pe prim- 
plan se situează reducerea consu
murilor de laminate ; aprovizionarea 
materială ireproșabilă, prin amena
jarea unor magazii provizorii pe 
lingă fiecare loc de producție ; cali
ficarea a 250 de tineri la locul de 
muncă și perfectionarea calificării 

celorlalți munci
tori prin cursuri 
săptămînale — 
pentru că proce
sul de produc
ție are nevoie 
de oameni tot 
mai priceputi în 
meserie. Iar e- 
xemplele ar mai 
putea continua...

— Cum vor 
sprijini organiza
țiile de partid a- 
ceste acțiuni ?

— Popularizarea 
tuturor măsurilor 
(prin propagan
dă vizuală, prin 
stația de radio
amplificare. cum 
spuneam prin 
muncă de la om 
la om) a format 
obiectul unor sar
cini distincte în

credințate comuniștilor. Iar adună
rile pentru dare de seamă și alegeri, 
toate cele 16 adunări de acest fel cite 
se desfășoară în organizațiile noastre 
de partid, dezbat — pe lingă proble
mele lor specifice — și un punct co
mun : ce trebuie făcut pentru a spori 
aportul comuniștilor la depășirea sar
cinilor de plan, la îmbunătățirea ca
lității și reducerea consumurilor ma
teriale. In continuare, plenarele co
mitetului de partid. ședințele 
birourilor și adunările generale 
ale organizațiilor de bază vor
cere comuniștilor rapoarte Indi
viduale despre modul în care iși 
îndeplinesc aceste sarcini, vor dez
bate periodic aspecte stringente le
gate de aplicarea acestui program.

...După cum se vede. măsurile 
preconizate sînt bine gîndite si bine
venite. Desigur însă că esen
țial este modul în care vor fi trans- 
spuse în practică. Și, de aceea, ne 
propunem să revenim aci peste nu 
prea multă vreme....

G. M1TROI

„Nici o mașină și nici un utilaj 
sub randamentul planificat, 
nici un minut ne lucrat11

Aici, la întreprinderea de vagoane 
din Drobeta-Turnu Severin — uni
tate reprezentativă, cu o însemnată 
pondere in economia județului — di
namica producției cunoaște creșteri 
rapide. Față de nivelul atins în 1976, 
in cel de-al doilea an al cincinalului 
producția globală crește cu 17,7 la 
sută, iar producția-marfă cu 25,2 la 
sută. Este vorba de sarcini sporite, 
mobilizatoare, sarcini care — după 
cum apreciază acest destoinic colectiv
— pot fi nu numai realizate, dar și 
depășite.

Așa cum rezultă, de altfel, și din- 
tr-un cuprinzător plan de măsuri, 
elaborat in acest scop, cea mai 
mare parte din aceste sporuri se va 
obține, in acest an, pe seama folo
sirii mai judicioase a capacităților 
de producție. Iată ce ne spu
nea Gheorghe Ileanu, secretarul 
comitetului de partid din între
prindere : „Pe fiecare mașină și 
utilaj s-au stabilit programe con
crete de lucru. La toate locurile de 
muncă se știe cît anume trebuie să 
realizeze o mașină sau un om într-o 
oră, intr-un schimb. Conducătorii 
proceselor de producție urmăresc, pe 
baza unei evidente, randamentul ma
șinilor și instalațiilor din dotare. în 
felul acesta, după terminarea schim
bului, cunoaștem exact în care loc 
s-a lucrat bine, cu randament ma
xim, dacă au apărut neajunsuri. A- 
colo unde este cazul, intervenim o- 
perativ, fără a lăsa ca lucrurile să 
se rezolve de la sine".

Procedindu-se în acest fel, încă 
din luna decembrie a anului trecut
— am reținut de la ing. Vasile Ba- 
calu, directorul întreprinderii — in
dicii de utilizare a capacităților de 
producție s-au îmbunătățit simțitor. 
Ni se oferă, spre o mai deplină edi
ficare. cîteva date. In luna noiem
brie a lui 1976, de exemplu, la strun
gurile paralele s-a înregistrat un 
indice de utilizare de 87.97 la sută; 
la freze universale — 89,5 la sută, 
la freze verticale sută la sută, iar 

la mașinile de rabotat — 85,4 la sută. 
Păreau, cel puțin la prima vedere, 
că sint indici mulțumitori, mai ales 
dacă această situație se raporta la 
media stabilită, pe întreprindere, in 
anul trecut. în urma studiului de 
care aminteam, s-a reținut concluzia 
că se poate ajunge la mai mult.

— în tot cursul anului 1976, ca și 
in perioada care a trecut din acest 
an — ne relata maistrul Jean Megan, 
șeful secției întii mecanică — sec
ția noastră a lucrat mereu' în avans. 
E și firesc. Noi muncim in cea mai

La întreprinderea 
de vagoane , 

Drobeta-Turnu Severin

mare •secție, cea care de fapt dă to
nul producției. Dacă in secția noas
tră lucrurile merg bine, atunci și in 
celelalte secții și sectoare se vor 
înregistra aceleași ritmuri înalte. Și 
mai este și altceva: in secția pe care 
o conduc se află concentrată cea mai 
mare parte din. mașinile-unelte ale 
întreprinderii. Tocmai de aceea 
pe-am propus să îmbunătățim in
dicii de utilizare. Adică, să facem 
din deviza „nici o mașină și nici un 
utilaj sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat", o problemă 
de onoare și demnitate pentru fie
care angajat. Cum ? Prlntr-un plus 
de disciplină, printr-un plus de efort 
pentru valorificarea inteligentei co
lective.

La rindul său, maistrul Ion Burtea 
tine să facă o precizare : la ora ac
tuală, strungurile din secție sint fo
losite in trei schimburi, ajungindu-se 
la un indice de utilizare .foarte 
bun. Pe acele strunguri la care lu
crează oameni cu experiență, aflați 
mereu in rîndul fruntașilor, așa cum 
sint strungarii Gheorghe Boboruță, 
Dumitru Niculescu, Nicolae Drăghici 

și Victor Ciurea, se realizează în fie
care schimb un indice de utilizare 
de aproape sută la sută.

Aproape de locul unde purtăm dis
cuția, citim următoarele: „intr-un 
minut, această mașină consumă ener
gie și amortisment în valoare de 9,6 
lei". E vorba de o mașină de sudat 
automată, deci o mașină de mare 
randament. „Și, în acest fel — ne 
spune maistrul Mihai Neagoe, șef 
de atelier — vrem să determinăm pe 
fiecare angajat să înțeleagă bine cît 
anume se ciștigă dacă o astfel de 

, mașină lucrează continuu și cît se 
poate pierde în cazul cind stă nefo
losită cîteva minute, sau cîteva ore". 
Maistrul completează această apre
ciere cu cîteva date, pe care le con
sideră cît se poate de edificatoare: 
în prezent, în secția mecanică, la 
mașinile de găurit, frezele verticale 
și orizontale, indicele de utilizare a 
ajuns la 97,4 la sută.

Frezorii Gheorghe Olei, Nicolae 
Vasile și Petre Malacu, rabotorii Tra
ian Crețescu și Ion Borugă ne-au 
vorbit, cu argumente la fel de con
vingătoare, despre preocuparea de 
a spori, printr-o serie de îmbună
tățiri tehnice, randamentul unor ma
șini și utilaje. Prin conceperea șl 
adaptarea unui dispozitiv pe rabo- 
teze, în loc de 40 de apărători — 
reper folosit la vagonul pe 4 osii 
pentru export — cît se realizau, cu 
două luni în urmă. într-un schimb, 
s-a ajuns, la Ora actuală, tot într-un 
schimb, la 200 de bucăți.

Nu întîmplător, în întreprindere 
s-a reușit să se atingă și chiar 
să se depășească, încă din luna 
ianuarie, o serie de indici prevăzuțl 
pentru primul trimestru din acest an. 
Reținem și faptul că secția mecanică 
— aceea care dă, cum se spunea, to
nul producției — are un important 
număr de vagoane fabricate, față da 
graficul lunii ianuarie.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteir
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Festivalul național „CINTAREA ROMÂNIEI11 în județele țării Manifestări consacrate aniversăriiw___• •

a 125 de ani
A

in deplină unitate de gind și simțire lui I. L
125 de

romani, germani, maghiari muncesc, creează și cintă
înfrățiți în muncă și in viață, ani

mați de o fierbinte dragoste față de 
tară, de partid și de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamerfii muncii din județul Bistrița- 
Năsăud, români, maghiari și germani, 
participă in deplină unitate de gînd 
și simțire la Festivalul nâțional „Cîn
tarea României".

Fiind unul dintre județele ce se 
poate mîndri pe bună dreptate cu tra
diții de istorie și cultură, care a dat 
tării pe doi dintre cei mai reprezen
tativi scriitori, George Coșbuc și Li- 
viu Rebreanu, sîntem permanent 
preocupați de stimularea creației noi, 
inspirată din realitățile actuale, din 
istoria poporului, din trecutul glorios 
de luptă al înaintașilor, a clasei mun
citoare și partidului nostru. în acest 
cadru acordăm un rol de seamă în
drumării și sprijinirii activității cena
clurilor literare și de artă, creației 
muzicale. Pînă în prezent au fost rea
lizate o serie de opere valoroase edi
tate în diferite culegeri, trecutul, 
prezentul și viitorul județului nostru 
constituind temele de predilecție ale 
autorilor. Tocmai pentru a da noi im
pulsuri creației din cenaclurile lite
rare, membrii acestora sînt mereu 
prezenți în mijlocul tinerilor, al co
lectivelor de oameni ai muncii. Acti
vitatea creatorilor a fost stimulată 
prin diverse concursuri locale, ei con
stituind prezențe prestigioase la în
treceri cu caracter republican sau in
ter județean, cîștigînd numeroase pre
mii.

Aș dori să Ilustrez preocupările de 
care aminteam doar cu două exem
ple de dată recentă, și anume : insti
tuirea concursurilor de creație „Te 
slăvim, pămînt străbun" și „100 de 
ani de la cucerirea independenței de 
stat a României", organizate sub egi
da consiliului județean de educație 
politică și cultură socialistă, de filia
lele județene ale societăților de ști
ințe filologice, istorice și de artă 
plastică, precum și de comitetul ju
dețean U.T.C.

Avem în același timp In vedere sti
mularea creației tehnice, izvorîtă din 
exigențele cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, din cincinalul în care, 
fără a exagera cu nimic, vom realiza 
mai mult pe planul dezvoltării eco
nomice decît tot ce s-a înfăptuit de 
cînd sînt cunoscute aceste meleaguri. 
Tocmai pentru că avem sarcini mari 
în domeniul împlinirii industriale am

dat un nou impuls activității de in
venții și inovații, s-a intensificat 
munca în cadrul comisiei județene a 
inginerilor și tehnicienilor, ne-am 
preocupat de rezolvarea unor proble
me concrete, a unor neajunsuri ma
nifestate în cadrul obiectivelor indus
triale noi. de buna calificare a tine
rilor lucrători.

Desigur putem vorbi acum și de 
roade concrete pe care le voi ilustra 
doar printr-un singur exemplu, amin
tind inițiativa textiliștilor bistrițeni : 
„Fiecare specialist de la NETEX — 
participant activ la creația tehnică în 
cadrul Festivalului „Cîntarea Româ
niei". Printre obiective figurează : di
versificarea gamei sortimentale cu 6

Am intrat în faza de masă a festi
valului cu o participare pe care nici- 
cind nu a cunoscut-o această zonă a 
tării. Cifrele nu sînt capabile să o- 
glindească calitatea unui fenomen 
sau proces. Mă voi folosi totuși de 
ele pentru a ilustra cît de cit amploa
rea de care aminteam. Participă la 
„Cîntarea României" 44 de formații 
corale, 156 grupuri vocale, 172 forma
ții de teatru, 126 de brigăzi artistice, 
149 montaje literare, 124 formații de 
dansuri populare, 15 formații de dan
suri cu temă. 13 ansambluri folclori
ce. 43 de tarafuri, 17 formații de triș- 
cari, 14 fanfare și altele, adică un to
tal ce depășește 25 000 de artiști ama
tori, fără a-i socoti pe școlari, care.

LA BISTRIȚA-NĂSĂUD

noi produse ; reproiectarea altor 4 în 
scopul reducerii consumurilor de ma
terii prime și materiale, deficitare sau 
procurate din import ; asimilarea in 
atelierul propriu din întreprindere a 
unui număr însemnat de piese de 
schimb obținute pînă în prezent de 
pe piața externă ; perfecționarea 
tehnologiilor de întreținere și repa
rații la utilaje în vederea scurtării 
termenelor de punere în funcțiune și 
altele. De altfel, această inițiativă se 
află în curs de generalizare la nive
lul întregii platforme industriale a o- 
rașului Bistrița, ecourile ei urmînd să 
cunoască cuvenitele reverberații în 
toate întreprinderile sau secțiile pro
ductive din județ. Creației tehnice îi 
vom dedica în cadrul etapei de masă 
a festivalului, în toate unitățile in
dustriale, agricole, de învătămînt, ex
poziții, simpozioane, dezbateri cu ca
racter tehnico-științific. întîlniri cu 
oameni de știință, specialiști din cer
cetare și învătămînt, inventatori și 
inovatori, tocmai pentru a stimula 
gindirea tehnică, dar și spre a rezolva 
celelalte probleme cu care se mai 
confruntă tinăra. dar dinamica eco
nomie a județului nostru.

O altă direcție principală pe care o 
materializăm este participarea la am
pla competiție „Cîntarea României" a 
tuturor formațiilor artistice, creatori
lor și interpreților din rîndul munci
torilor, țăranilor, intelectualilor, pio
nierilor și elevilor.

recent, în 17 centre și-au disputat în
tâietatea in cadrul fazei intercomu- 
nale a festivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor. Țin să adaug 
că județul nostru va fi gazdă a unei 
faze interjudețene a festivalului pio
nierilor și școlarilor în perioada 6—10 
aprilie 1977 și ne pregătim încă de pe 
acum pentru a fi la înălțimea încre
derii acordate.

în atenția noastră a stat și stă în 
continuare nu numai atragerea unui 
număr mare de oameni în formațiile 
artistice, ori ca spectatori la manifes
tările acestor formații ; am avut și 
avem în vedere, în mod permanent, 
ca tot ce se face să reflecte entu
ziasmul cu care oamenii muncii din 
județ, din întreaga țară acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor cinci
nalului, însuflețirea cu care întregul 
popor se pregătește pentru marile e- 
venimente ale anului acesta : aniver
sarea Unirii Principatelor, Centenarul 
cuceririi Independenței de stat a 
României, Conferința Naționala a 
partidului, împlinirea a șapte decenii 
de la răscoalele țărănești din 1907. 30 
de ani de la proclamarea Republicii.

Pe plan economic. în cifre exacte, 
evoluția in acest cincinal a județului 
nostru înseamnă construirea pînă în 
1980 a peste 50 de obiective indus
triale noi și dezvoltări, realizarea ți
nui ritm de creștere a producției in
dustriale de peste 43 la sută, atrage
rea in sfera activităților industriale «

mii și mii de oameni ai muncii, fina
lizarea unui program îndrăzneț de 
construcții social-culturale. Un ase
menea amplu program nu poate să 
nu emoționeze, dar, în același timp, 
să nu trezească simțul înaltei îndato
riri ce revine fiecărui locuitor al ju
dețului in traducerea in viață a o- 
biectivelor cincinalului. Tocmai de a- 
ceea prin poezie și cîntec, prin inter
mediul dansului și cuvîntului scris, 
satirizînd tot ceea ce împiedică mer
sul nostru înainte, înălțăm imnuri de 
laudă și cinstire muncii, făuritorilor 
de bunuri materiale și spirituale, ce
lor care fabrică giganticele electrofil- 
tre, metamorfozează lemnul, mode
lează sticla, țes astăzi. în variantă 
modernă, „firele de tort" ale bardului 
de la Hordou. tuturor celor care con
tribuie la prosperarea 
noastre.

Știind că de modul în 
fășoară prima etapă a 
național „Cîntarea României" va de
pinde buna reușită a întregii mani
festări, organizațiile de partid, consi
liile de educație politică și cultură 
socialistă, toți factorii educaționali a- 
cordă atenția cuvenită actualei etape, 
acționează pentru a imprima tuturor 
activităților '__ *___'___ __ .___ ,
continuitate. în virtutea acestui fapt 
dispunem la această oră de un pro
gram unitar 
ral-artistice pe întregul an 1977, pre
cum și a tuturor acțiunilor care vor 
avea ioc In cadrul lunii culturii și e- 
ducației politice a județului Bistrița- 
Năsăud, pe care o desfășurăm sub 
genericul „Flori de mai", prevăzută 
să aibă loc. conform tradiției. în cea 
mai încărcată de frumusețe perioadă 
a primăverii.

Putem spune că Festivalul „Cînta
rea României" nu este și nici nu va 
fi o simplă competiție a valorilor 
cultural-artistice. ci o manifestare 
complexă închinată muncii și creației, 
bucuriei și optimismului, a angajării 
depline, cu toate forțele, în bătălia 
pentru realizarea mărețelor obiective 
economico-sociale ce deschid melea
gurilor noastre, asemenea întregii 
țări, cea mai luminoasă dintre pagi
nile letopisețului său bimilenar.

Cu prilejul aniversării a 
ani de la nașterea marelui scriitor 
român, Teatrul National din Craiova 
a inițiat organizarea unei Săplă- 
mini Caragiale.

Prima reprezentație la Craiova cu 
o piesă de I. L. Caragiale a avut 
loc la 13 noiembrie 1886 (cînd teatrul 
Theodorini a prezentat lucrarea: „O 
scrisoare pierdută"). Săptămina Ca
ragiale în acest an reprezintă, în 
același timp, semnificația unui mo
ment aniversar : împlinirea a 65 de 
ani de la organizarea unei săptămîni 
similare — de către Emil Gîrleanu, 
directorul de atunci al Teatrului 
Național din Craiova. — în cinstea 
împlinirii a 60 de ani de viață a ma
relui dramaturg. Cu acel prilej a fost 
prezentat un program teatral, avînd 
aceeași alcătuire cu ce! pe care tea
trul îl înfățișează in acest an.

Actuala Săptămină Caragiale de la 
Craiova se bucură de participarea co
lectivelor Teatrului de comedie (cu

de la nașterea 
Caragiale

„O noapte furtunoasă") și Teatrului 
Giulești, (cu piesa „Năpasta") din 
București, a Teatrului de păpuși din 
Craiova și a teatrului gazdă.

★
împlinirea a 125 de ani de la naș

terea marelui nostru scriitor I. L. 
Caragiale este cinstită de locuitorii 
comunei natale care-i poartă nume
le. printr-o serie de manifestări o- 
magiale. Muzeul din localitate, bună
oară. cunoaște o mare afluență de 
vizitatori — vîrstnici, tineri, elevi și 
pionieri — veniți aici din diferite ju
dețe, care iau cunoștință de viata și 
opera marelui nostru dramaturg.

Manifestări consacrate nașterii luî 
Caragiale au avut loc și la așezămin- 
tele culturale din Dîmbovița, Praho
va și Buzău, unde au fost organizate 
sesiuni științifice, simpozioane, expo
ziții de carte și alte acțiuni, urmate 
de spectacole in programul cărora au 
figurat cunoscute creații ale lui I. L. 
Caragiale. (Agerpres)

[faptul I

meleagurilor

care se des- 
Festivalului

profunzime, amploare,

al manifestărilor cultu-

Pompei CRĂCIUN
secretar al Comitetului |udețean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Ferestrele din Bragadiru tv

Cum a dispărut
un... hotel

O „glumă" de aprilie costisitoare1
și... lungă de 10 luni

(Urinare din pag. I)

case străjuiau antenele *-  
paratelor de radio, iar pe 
45 se vedeau antenele pri
melor televizoare. De la 4 
cadre didactice. Sită' avuse
seră în 1938, anîfl cel mai 
bun ai trecutului; ajunse
seră (în 1961) la 14. De la 
o școală veche, prăpădită, 
comuna avea atunci 3, și 
încă una serală. Aveau 
deja cămin, cinematograf. 
După alți doi ani, în 1963, 
numărul televizoarelor ur
case la 
gadiru 
așezată 
542 de 
timii 3
alte 200 de locuințe noi) ; 
350 de case sînt radioficate, 
iar 329 au aparate de radio 
proprii. Numărul intelec
tualilor a crescut în 1977 la 
73. „Doctorul vizitează co
muna o dată pe lună — se 
scria în monografia din 
1904 ; in timp de epidemie 
vine din șapte in șapte zile. 
Are 
sa", 
mai 
sînt
și alte cadre medicale. Me
dia de vîrstă 
42 de ani. In 
ani. Pe unul 
contribuie la
ranul cooperator Marin Pi
tulice (80 de ani) l-am în
tâlnit la consiliu. Fusese la 
sifoane și trecuse să mai 
vadă cum merg treburile 
obștii. Anul trecut. în 1976,

94. Iar azi în Bra- 
antena „T.V.“ este 
pe acoperișurile a 

case (numai în ul- 
ani s-au construit

24 de comune în plasa 
Azi, tn Bragadiru (nu- 
pentru locuitorii lui) 

8 doctori, un farmacist

era în 1938 de 
1977 — de 70 
dintre cei ce 
„medie", ță-

a realizat la C.A.P. 200 de 
norme zilnice. „Tovarășe, 
îmi zicea, m-am înscris 
primul în gospodărie. Tre
buie să muncim.,.".

Tovarășa Antoaneta Nacu, 
b tînără laborantă la între
prinderea de nutrețuri con
centrate din comună, care 
a fost recenzor în perioada 
recensămîntului locuințelor 
și al populației la Braga
diru și care își definitiva 
ultimele chestionare reca
pitulative, îmi spunea că 
din 61 familii cercetate de 
dînsa pe străzile : „Șoseaua 
Alexandriei", „Povernei", 
„Qrivița" numai în 2 n-a 
găsit televizor; din nici una 
nu lipseau aragazul, mobila 
modernă. „Dacă vreți să 
vedeți niște gospodării ca 
la carte, îmi spunea dînsa, 
atunci duceți-vâ la Gh. 
Ghiță sau Ion Toia, pe A- 
lexandriei, la Vasile Ristea 
sau Sandu Constantin, pe 
ștrada Povernei".

I-am ascultat sfatul, dar 
n-am urmat adresele. Am 
vrut să nu mă duc la loc 
indicat. Pe strada Griviței, 
la nr. 29, am dat de o 
cuință încă netencuită 
dinafară, proprietatea 
Dumitru Barbu. Casă 
cărămidă. Dar ce casă 7 O 
vilă. M-a atras însă nu nu
mai prin ideea de „con
strucție nouă", ci mai ales 
prin... ferestrele ei. Un po
gon de ferestre are casa a- • 
ceasta cu etaj, cu scară 
interioară ! „Să fie lumină, 
de aceea am făcut-o așa".

lo
pe 
lui 
de

orășenească, 
de scînduri 

țoale

cinci
(1 cooperator, 1

ne-a spus gospodina. Soțul 
ei este maistru la între
prinderea de prefabricate 
din comună. Copilul era de 
grădiniță. Ce se putea ve
dea pe ferestrele largi 7 
Dar ce nu se putea ve
dea î Mobilă nouă, orășe
nească, aragaz, radio, tele
vizor. lustre etc., etc. Nici 
cea mai mică diferență față 
de o casă 
„Două paturi
acoperite cu niște 
rupte", cum era altădată ? 
Ti-era milă să calci pe 
persanele tovarășei Bar
bu ! De altfel, numai în 
1976 vînzările de produse 
către populație prin cele 
12 unități comerciale loca
le au atins cifra de 
21 066 000 lei.

La numărul 25, o altă 
construcție nouă, mare cit 
o școală. Ne-a răspuns o 
bătrînică. Locatari : 
oameni
maistru, 1 tehnician. 1 la
borant, 1 copil de un an și 
jumătate). Camere 7 Șase... 
La numărul 21 ne-a atras 
bradul împodobit, care se 
mai vedea în toată frumu
sețea lui prin geamlîcul 
exterior („nu 'ș-au putut 
copiii despărți de el..."), cit 
și construcția originală : 
casa este în întregime de
corată pe dinafară cu de
sene stilizate. în relief, lin 
fel de Trei Ierarhi proprie
tate personală. „Eu am 1- 
maginat.-o“, ne-a precizat 
cu mîndrie proprietarul.

Ivan Marin. Și aici, aceeași 
compoziție a profesiilor — 
țărani cooperatori, munci
tori, oameni care au deja 
profesii tehnice, sau vor 
avea. De altfel, în Bragadi
ru, din 
locuitori 
comuna 
ori față 
angajați 
economico-sociale 
dintre care 
teritoriul i 
dustria 
aici.

...Să știți, i-am spus ad
mirativ tovarășului Mantu, 
secretarul consiliului popu
lar, că stați foarte bine. 
„Desigur, mi-a răspuns el, 
dar să știți și dumneavoas
tră că unii stau și mai 
bine". Și mi-a indicat niște 
sate pe șosea, mai depar
te de- București. „Duceți-vă 
să Ie vedeți".

Auzindu-i sfatul, am zîm- 
bit în ziarele din 1907, de 
la care am pornit venind 
la Bragadiru, citisem o 
frază care spunea cam 
așa : dacă aici, la porțile 
Bucureștilor, situația este 
atît de înapoiată, ce să mai 
zicem de restul țării 7 Ei 
bine, azi, de multe ori, co
mune dintre cele mai de
părtate pot într-adevăr să 
se ia la întrecere cu Bra
gadiru — Cea de la porțile 
Capitalei.

Fiindcă 
tuturor 
lumină...

cei peste 5 000 de 
citi numără azi 

(o creștere de 5 
de 1907), 3 200 sînt 
la diferite unități 

de stat, 
i 1 200 chiar pe 
comunei, în in- 

care s-a dezvoltat

prin ferestrele 
pătrunde azi altă

PROGRAMUL I

10,M O viață pentru o idee : Dan Bar- 
bilian (1E95—1961), eminent mate
matician, cunoscut In poezia ro
mânească drept Ion Barbu. Docu
mentar de Theodor Scarlat șl Eu
gen Patriche
Film artistic : „Zile fierbinți" 
Mai aveți o Întrebare ’ Mișcarea 
— medicamentul ideal ?
Ctntă orchestra „Flacăra Prahovei" 
din Ploiești

13,« Arabescuri. Istoria feroneriei ro
mânești. Documentar de Vlrgil 
Stoian 
Telex
Baschet feminin : 
rești — Sesto San 
„Cupa campionilor 
registrare) 
Matineu muzical 
România pitorească 
Viratele peliculei 
Reportaj 
Londra
Cel mai
Ianuarie
telor politice interne și 
nale
Eroi îndrăgiți de copii 
“.1-Jurnal j

11,00
12,30

13,10

14,00
14,OS

15.85
16.15
16.45
17,35

18.00
18,30

i.e.f.s. Bucu- 
Gtovanni tn 

europeni" (tn-

pe glob : Tamisa naște

bun continuă 
1977. Cronica

• BUZĂU. înscriindu-și activita
tea în programul amplu al Festiva
lului „Cintarea României", membrii 
cenaclului buzoian al U.A.P. s-au 
întâlnit cu țăranii cooperatori și ar
tiștii populari din comuna Buda. Cu 
acest prilej a fost deschisă la că
minul cultural expoziția de pictură 
si sculptură „Trepte spre viitor". 
Vernisajul expoziției a avut loc în 
prologul adunării populare in care 
comunei i s-a înminat diploma pen
tru ocuparea locului III pe județ în 
Întrecerea pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localităților. La 
clubul C.F.R. din Buzău a fost des
chisă expoziția documentară „Acți
uni de solidarizare a clasei munci
toare cu răscoala țăranilor din 1907". 
Exponatele — fotografii, fotocopii, 
documente, ziare — ilustrează pozi
ția proletariatului buzoian în spriji
nul acțiunilor răsculaților din co
munele județului. • HARGHITA. 
Sub îngrijirea secției de propagandă 
• Comitetului județean Harghita al 
P.C.R. și a Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă a apă
rut, în limbile română și maghiară, 
volumul : „Lupta secuilor în a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea îm
potriva exploatării feudale, partici
parea lor la lupta antiotomană". El 
cuprinde comunicările prezentate la 
sesiunea organizată de Academia de 
științe sociale și politice, în cola
borare cu Comitetul județean de 
partid Harghita, consacrată împli
nirii a 380 de ani de la răscoala se
cuilor din 1596. • BACAU. Festiva
lul „Cîntarea României" a dat un 
nou și puternic impuls pentru con
stituirea unor noi colective artistice. 
Astăzi, în județ ființează peste 1 600 
de formații de cor, teatru, dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, care cu
prind circa 27 000 artiști amatori. Au 
fost înființate, de asemenea, 56 
cercuri de creație ale căror poezii, 
cintece, texte pentru brigăzi sint 
făcute cunoscute formațiilor artis
tice printr-un buletin special și prin 
suplimentul revistei de cultură „A- 
teneu". • TIMIȘ. „Să cunoaștem si 
să respectăm legile țării" se intitu-

lează emisiunea săptăminală trans
misă la stația de radioamplificare 
a întreprinderii I.L.C.H.I.M. din 
Timișoara, în cadrul căreia juristul 
unității și alte cadre competente 
fac expuneri, dau explicații și răs
punsuri la problemele ridicate de 
angajați. în sala de festivități a 
consiliului județean al sindicatelor 
Timiș s-a deschis o expoziție de 
artă plastică cuprinzind lucrări de 
pictură, sculptură, grafică, realizate 
de artiști amatori din Timișoara, 
Deta, Făget și alte localități timișe- 
ne. • ARAD. „Pace pentru fericirea 
și prosperitatea popoarelor". „Ro
mânia în lupta pentru pace", „O-

limpiadele sub semnul păcii", „Via
ța și activitatea lui V. I. Lenin pen
tru socialism, pace și progres" sînt 
citeva din temele celor 22 de pliante 
cuprinzind citeva mii de timbre 
prezentate în expoziția „Filate- 
lia in slujba păcii" deschisă în sala 
„Forum" din Arad. Expun colec
ționari din Arad, Pecica, Zăbrani, 
Chișineu-Criș, Fîntînele. Aluniș și 
Livada. La liceul „loan Slavici" 
din municipiul Arad s-a deschis o 
expoziție cu lucrări executate în 
cadrul orelor de practică productivă 
de către elevii liceelor arădene, 
precum și de copiii care activează 
Ia Casa pionierilor din municipiu. 
• CARAȘ-SEVERIN. La Ateneul 
tineretului din Reșița. în cadrul și
rului de manifestări ale Festiva
lului național „Cîntarea României", 
au avut loc competiția brigăzilor ar
tistice de agitație din întreprinde
rile și instituțiile municipiului 
și un amplu spectacol de muzică 
și poezie patriotică desfășurat sub 
genericul „Te clnt Românie, leagăn 
al libertății". Muzeul județean de 
istorie și-a îmbogățit zestrea crea
țiilor proprii prin apariția volumu
lui „Studii și cercetări de istorie 
și toponimie", sub semnătura pro-

fesorilor reșițeni Octavian Răuț și 
Vasile Ionițâ. Clubul minerilor din 
Anina, in paralel cu o serie de dez
bateri pe temele eticii muncii, a 
găzduit și spectacolul „Să urce Ro
mânia spre comunism, în zbor".
• SUCEAVA. Două noi expoziții 
rețin atenția publicului din munici
piul Suceava : una de pictură, 
aparținind tînărului artist plastic 
Tiberiu Moruz, la Galeria de artă, 
și alta de documente și mărturii 
istorice despre lupta poporului 
nostru pentru independentă națio
nală și socială, pentru unitate sta
tală, la Muzeul județean. Recent, 
la Liceul din Șiret a luat ființă ce
naclul de muzică și literatură al 
elevilor. Colectivul artistic al Tea
trului popular din Cîmpulung Mol
dovenesc, recent înființat, _ a de
butat pe scena 
sindicatelor din 
„Secunda
• ■ALBA,
din Alba 
interesantă 
educativă 
vului". Cu------ -- ------
nut un simpozion cu tema : „Istorie 
nouă pe temelia unei existente bi
milenare" care a prezentat trecutul 
istoric al municipiului Alba Iulia, 
Înfăptuirile anilor socialismului. 
„Popor de viteji" s-a intitulat mon
tajul literar-muzical prezentat la 
Casa de cultură din orașul Blaj în 
cadrul Festivalului național ..Cin
tarea României". • VASLUI. în ju
dețul Vaslui continuă să aibă loc 
manifestări consacrate aniversării a 
70 de ani de la răscoala din 1907. 
Astfel, la cămin? culturale și case 
de cultură sînt organizate simpo
zioane, dezbateri, expoziții etc. sub 
genericul : „De la flăcările lui 1907 
Ia împlinirile contemporane", „Im
portanța răscoalei din 1907". „1907 
— oglindit în literatură" și „Așa a 
fost in 1907", la care sînt prezenți 
și participanți la răscoala din 1907.

casei de cultură a 
localitate, cu piesa 
de Dorel Dorian. 
Clubul tineretului 

s-a desfășurat o 
cultural- 

„Ziua ele-

58“
La
Iulia

manifestare 
intitulată 

acest prilej a fost susți-

Corespondenții „Scintei!

'DIVERS]
* Pietonii...
| agenți j

de circulație .
■ Intre intersecțiile bucurestene 

cu circulație dirijată Mătăsari și I
• Armenească de pe bd. Republi- • 

cii, Ozana si Ilioaia de pe bd.

I
lon Șulea, lingă policlinica Vi- I 
tan, in dreptul Ștrandului tine- | 
retului de pe șoseaua Kiseleff și I 
dincolo de aeroportul Băneasa, •

I
 pietonii care vor să treacă stra

da pot deveni ei înșiși... agenți I 
de circulație, oprind traficul ru- I 
tier, printr-o simplă apăsare pe I 
buton, tn punctele sus-amintite 1 
au fost instalate semafoare ac-

I
ționate de pietoni. Prin apăsa- I 
rea pe buton apare culoarea l 
verde pentru trecerea pietonilor I 
Si culoarea roșie pentru autove- | 
hiculele obligate să oprească.

I
« După un anumit timp, culoarea | 

verde revine, in mod automat. I 
dind cale liberă conducătorilor I 
auto. '

După cum sîntem informați
1 de la Inspectoratul General al ț 

Miliției, asemenea semafoare ac- I 
ționate de pietoni vor mai fi in-

| stalate si Pe alte artere de Iar- I 
gă circulație, inclusiv tn apro-

I
 pierea platformelor industriale. I 

O măsură binevenită, însoțită de I 
un apel pe adresa pietonilor: 1 

] pentru asigurarea cursivității I 
circulației, să nu apese toată

I
ziua, bună ziua, pe butoanele > 
respectivelor semafoare si, pe cit i 
posibil, să se uzeze de ele cînd 1 
se adună mai multi doritori să I 
treacă strada. *

cembne s-a turnat plafonul din be
ton al etajului III și s-au început co- 
frarea și armarea etajului IV. Pe 
urmă, din nou pauză. Pînă în ziua 
de 18 ianuarie, cînd, după discuția pe 
care am avut-o cu tovarășii E. Po
pescu, șeful oficiului județean de 
turism, și Al. Danciu-Stănoiu, in- 
ginerul-șef al întreprinderii județene 
de construcții-montaj, s-a prezen
tat la lucru o echipă de instalatori. 
Acum, după ultimele aprecieri ale 
inginerului șef al I.J.C.M., supraeta
jarea va fi terminată la 30 iunie — 
deci cu șase luni de zile întârziere.

Deci, acestea au fost premisele 
„dispariției" ca hotel a vechiului ho
tel „Parc". Cînd anume s-a întâm
plat acest lucru ? La o lună după în
ceperea supraetajării, cînd s-a născut 
ultima — și cea mai năstrușnică — 
idee : mutarea sediului O.J.T. tocmai 
în acest hotel. Idee căreia cu cea mai 
mare operativitate conducerea O.J.T. 
i-a și dat viață ; a decis sistarea ca
zării turiștilor, evacuarea mobilieru
lui și imediata instalare a birourilor 
oficiului în cochetele camere de la 
parterul și etajul I al hotelului. Chi
purile provizoriu. Cit de „provizoriu" 
am văzut. De 9 luni — si pentru 
încă cel puțin alte 5 — de cînd adre
sa O.J.T. Arad este bd. Dragalina 
nr. 25. Mai mult ca sigur, în tot acest 
răstimp n-a făcut nimeni un calcul 
simplu : să înmulțească numărul ca
merelor de hotel folosite ca birouri 
cu prețul cazării pe o zi și cu numă
rul de zile care s-au scurs din 30 
aprilie anul trecut și pînă acum. Să 
nu uităm că suma respectivă este 
inclusă in planul de încasări și că 
pentru nerealizarea sarcinilor de plan 

.. ' ....... " în
mod corespunzător retribuția, pe 
asemenea, cu siguranță, nimeni ’nu 
s-a gîndit cit vor costa reparațiile 
mobilierului evacuat — în luna apri
lie — la subsolul hotelului si la Ca
zino. iar în noiembrie scos de la 
subsol și de la Cazino și mutat pen
tru a doua dară, de astădată la po
pasul turistic. De unde, la primă
vară...

Cum se poate explica o aseme
nea măsură 7 După părerea noastră, 
în nici un feL Pentru că. nimeni si 
nimic nu poate explica sau justifica 
Încălcarea legilor țării. Or. în acest 
caz. dispoziția legală potrivit căreia 
se interzice utilizarea spatiilor cri 
destinație locativă in alt scop decît 
acela pentru care au fost create a 
fost și este încălcată. în fine, nu știrn 
cum se simt angajatii Oficiului ju
dețean de turism Arad în birourile 
care. în mod normal, ar fi trebuit să 
fie camere de hotel. De fapt, acesta 
nici nu este lucrul cel mai important. 
Important de știut este cit va mai 
dura această stare de lucruri.

Anul trecut, prin luna mai. se 
inaugura la Arad complexul hote
lier „Parc". Clădirea principală, mai 
înaltă, este amplasată chiar pe ma
lul Mureșului. Are 159 de camere cu 
308 locuri, un restaurant, o braserie*  
un bar de zi și un salon de recepție. 
Totul e făcut sub zodia bunului gust, 
dacă există o asemenea zodie. în 
corpul de clădire care face legătura 
cu cealaltă aripă a complexului, tu
riștii au la dispoziție restul servici
ilor strict necesare intr-un. hotel cu 
pretențiile și de categoria „Parcului" 
din Arad : florărie, coafură, frizerie, 
birou de prestații turistice ș.a.m.d. 
în fine, cealaltă aripă, cu parter și 
numai două etaje — la data inaugu
rării complexului — n-are decît vreo 
60 de locuri, un bar de zi și un mic 
salon. Ei bine, imaginați-vă că la 
ora actuală, această a doua aripă a 
complexului „Parc" a dispărut... ca 
hotel.

Cum 7 Foarte simplu. Din aprilie, 
anul trecut, în această a doua aripă 
a hotelului s-au instalat birourile 
O.J.T. Arad. Prin „strădania" comu
nă — am putea spune — atît a ofi
ciului județean de turism, cît și a 
întreprinderii județene de construcții- 
montaj.

începutul acestei metamorfozări 
ciudate datează încă din trimestrul 
IV 1973, cînd între O.J.T. Arad și 
I.J.C.M. Arad se perfecta contractul 
de construcție a unui hotel. Așadar, 
pe atunci, nu era vorba decît de un 
nou hotel — încă fără nume — care 
urma să se ridice lîngă vechiul hotel 
„Parc". Pe parcursul executării con
tractului s-a născut însă ideea unirii, 
funcționale a celor două hoteluri __ ... ___
printr-un corp de legătură. Ideea a " unor angajați li se ■ diminuează 
fost acceptată. Lucrările, conform 
noului proiect, au început în februa
rie 1974 și s-au încheiat în mai 1976 
(în paranteză fie spus : cu 5 luni în
târziere). Dar, pe la mijlocul lui 1975, 
s-a mai născut o idee : supraetajarea 
vechiului 
parter și 
niveluri, 
proiectul 
constructorului în termen, iar finan
țarea s-a deschis la 29 martie 1976. 
A doua zi s-a încheiat contractul de 
execuție. Termenul de dare în fo
losință prevăzut în contract : 31 de
cembrie 1976. Lucrările 
— au început însă la... 
gluma — altfel nici că 
numi modul în care s-a 
acum — durează de zece luni. Con
cret : din aprilie pînă în iunie s-au 
demolat 
tele de 
desfăcut 
nie pînă 
picior de constructor pe șantier. Mo
tivul : a fost nevoie de duigheri la 
casa de cultură. în noiembrie și de-

D-ale 
telexului

Anunțăm pe această cale onor 
Trustul de construcții industria
le Iași și onor Combinatul side
rurgic din Galați că nu vor pu
tea primi vagoanele cu cărbune 
pe care le-au solicitat prin te
lex, în zilele de 13 și, respectiv, 
20 ianuarie a.c. Și aceasta pen
tru bunul motiv că solicitarea a 
fost adresată la un număr de 
telex care aparține unei institu
ții din Tg. Mureș, a cărei con
ducere ne-a asigurat că își men
ține în continuare profilul... cul
tural.

„Fetelor, mă

hotel — care avea numai 
două etaje — cu încă două 
Din considerente estetice, 
supraetajării a fost predat

ascultați..."•
Este titlul unuia din cîntecele 

îndrăgite ale uneia din nu mai 
puțin îndrăgitele interprete de 
muzică populară. Dar se vede 
treaba că I. R. din Lozana, ju
dețul Sălaj, n-a luat in seamă 
avertismentul cintecului. In 
timp ce se afla in gara din Rim- 
nicu Vilcea, in fața ei a apărut, 
ca din senin, un ins jovial si de 
o rară politețe :

— Îmi dați voie 7 Mă numesc 
Popa Corneliu.

— Incintată de cunoștință...
Atit de „incintată" a fost 1. R., 

incit a plecat împreună cu C. P. 
cu același tren, si-au declarat 
dragoste veșnică fi... cit ai zice 
trei săptămini, s-au și căsătorit 
la primăria din Lozana. Deși 
era in luna de miere, proaspătul 
insurățel a plecat la Zalău, chi
purile să se angajeze la o in- 
treprindere. Aici, drept mulțu
mire pentru găzduire la un fra
te al miresei, C. P. l-a „ușurat" 
pe acesta de un geamantan dol
dora de haine. Depistat si re
ținut de miliție, s-a constatat 
că Popa Corneliu se numea, de 
fapt, Țăran Ion, de fel din Bu- 
covăț-Timis, că era căsătorit, 
că e tată a patru copii, că e un 
„expert" in furturi de acte de 
identitate si în escrocherii. Abia 
acum, I. R. a făcut adevărata 
„cunoștință" cu el. Dar n-a mai 
fost deloc „incintată".

Una zicea, 
alta făcea

De cite ori venea vorba de 
copii, Rodica Munteanu, asisten
tă medicală la dispensarul din 
Holboca-Iași, nu hnai contenea 
să-ți vorbească de cei trei copii 
ai săi :

— Numai ce mă uit la ei 
cum mănincă și mă satur eu. 
Abia aștept să-i văd mari. De 
pe acum mă gindesc ce greu o 
să-mi fie cînd o să-și ia zbo
rul, rînd pe rind. pe la casele 
lor... Dar o să am nepoți și 
casa n-o să-mi fie pustie.

Numai că asistenta medicală 
una zicea (și zicea bine și fru
mos) și alta făcea. A fost sur
prinsă în flagrant, în timp ce în
cerca să întrerupă cursul nor
mal al sarcinii unei femei. Din 
primele cercetări rezultă că nu 
era la prima îndeletnicire de 
acest fel.

Tocmai el?
Nu se crăpase încă de ziuă 

cînd un cetățean din comu
na Fundulea. județul ilfov, 
a pornit la lucru, ca de obicei. 
Tot ca de obicei mergea pe a- 
ceeași potecă de pe lîngă linia 
ferată. La un moment dat. vrînd 
să traverseze, a fost surprins de 
acceleratul 837. Omul n-a mai 
putut fi salvat.

Poate că întâmplarea n-am fi 
consemnat-o în rubrica noastră, 
dacă nu ne atrăgea atenția re
marca unui ceferist, care ne-a 
istorisit-o cu amărăciune :

— ghinion ! 
1 aprilie. Și 
s-ar putea 
lucrat pînă

evenimen- 
lnternatlo-

19,05
19.30 Telejurnal )

Teleenciclopedia
Film serial : Kojak 
înttlnlre cu satira și umorul 
Telejurnal
Campionatele europene de patinaj 
artistic — proba individuală femi
nină

20.00
20,59
21.45
22.45
22,55

Heidl

pergolele — adică ornamen- 
la ultimul nivel — si s-a 
hidroizolația. Apoi, din iu- 
în noiembrie n-a mai călcat

Florin CIOBANESCU

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din municipiul București care au cîștigat cite un autoturism „Dacia 1 300" 

la tragerea la sorți pentru TRIMESTRUL IV 1976
Numărul Numărul Numărul Numărul

Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretului
cri. de economii crt. de economii crt. de economii cri. de economii

ciștigător ciștigător ciștigător ciștigător

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
M
39
40
41
42
43
44

763-139-10696 
761-205-45529 
759-1-219107 
759-1-226974 
734-103-60397 
731-103-35003 
759-301-482 
731-103-24147 
731-103-47632 
731-111-14428 
761-205-31068 
761-208-3505 
761-208-50364
761- 201-12522
762- 207-30807 
766-1-41457 
762-1-263 
762-1-46943 
762-201-29612' 
762-202-12717
762- 210-29691 
734-103-45618 
734-103-68662
763- 1-22222 
763-139-13067
763- 342-238
764- 1-27906 
764-203-14831 
764-208-17263 
738-102-8558 
759-1-90205 
759-1-133436 
759-1-163657 
759-1-187630 
759-1-207577 
759-1-224036 
759-1-237391 
764-202-9825 
738-103-34694
759- 207-18304
760- 1-29588 
760-1-65087 
760-1-83324 
760-208-13413

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

737- 113-6917 
760-201-21875 
760-202-31481
760- 207-14972
765- 1-17413 
731-103-29763 
731-103-49546 
731-111-18301
761- 205-35146 
761-208-19467
761- 208-53114
762- 207-11230
766- 1-11909 
766-1-44137 
762-1-17674 
762-1-49313 
762-201-32211 
762-210-8737
762- 210-31634 
734-103-50541 
734-103-70963
763- 1-25522 
763-139-16180
763- 202-5293
764- 1-30874 
764-203-16861 
764-208-20162 
759-1-22430 
759-1-98147 
759-1-138726 
759-1-167904 
759-1-191139 
759-1-210399 
759-1-226210 
759-1-239259 
764-202-12152
738- 103-37343
759- 207-21287
760- 1-38317 
760-1-68457 
760-1-85454 
760-209-4093 
737-113-10124 
760-202-10824

Total : 175 autoturisme în valoare de lei 12 250 000.

Titularilor de librete de economii 
cu dobindă și cîștiguri în autoturis
me. emise de unitățile CEC din 
tară, li »-au acordat printr-o tra-

89 . 760-206-6124 133 765-1-8317
90 760-207-18303 134 731-103-13567
91 765-1-20966 135 731-103-44476
92 731-103-12440 136 731-111-6113
93 731-103-44238 137 761-205-24113
94 731-111-5139 138 761-205-46628
95 761-205-23355 139 761-208-45556
96 761-205-46413 140 761-201-8797
97. 761-208-45247 141 ' 762-207-27975
98. 761-201-8400 142 766-1-37020
99 762-207-27729 143 733-107-204

100 766-1-36648 144 762-1-42575
101 766-201-11220 145. 762-201-25323
102 762-1-42121 146 762-202-9882
103 762-201-24930 147 762-210-26498
104 762-202-9661 148 734-103-38812
105 762-210-26213 149 734-103-65063
106 734-103-38287 150 763-1-16447
107 734-103-64728 151 763-139-7428
108 763-1-15904 152 763-201-8365
109 763-139-6912 153 764-1-23389
110 763-201-8014 154 764-203-10520
111 764-1-23002 155 764-208-11935
112 764-203-10077 156 738-102-4205
113 764-208-11476 157 759-1-78217
114 738-102-3605 158 759-1-125977
115 759-1-77210 159 759-1-157726
116 759-1-125444 160 759-1-182863
117 759-1-157355 161 759-1-203715
118 759-1-182463 162 759-1-220878
119 759-1-203413 163 759-1-234740
120 759-1-220666 164 764-202-3785
121 759-1-234558 165 738-103-30443
122 764-202-3063 166. 759-207-13088123
124

738-103-30086
759-207-12602 167 760-1-9641

125 760-1-6872 168 760-1-60450
126 760-1-60076 169 760-1-80270
127 760-1-80025 170 760-208-9778
128 760-208-9421 171 760-209-18493
129 760-209-18326 172 760-201-18930
130 760-201-18632 173 760-202-28503
131 760-202-28258 174 760-207-7947
132 760-207-7159 175 765-1-9229

gere la sorti separată, care a avut 
loc ieri 28 ianuarie 1977 în Capi
tală. 676 de autoturisme „Dacia 
1 300". Lista oficială a libretelor de

economii ieșite cîștigătoare la aceas
tă tragere La sorti se va publica in 
ziarul „Scînteia" din 30 ianuarie a.c. 
și în ziarul „România liberă" din 
31 ianuarie a.c.

— Nici nu-mi închipuiam ca 
tocmai el...

— Cum adică 7
— Păi era și el tot ceferist. 

Și încă revizor de linie...

I-
Rubrică realizată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Vizita președintelui
Consiliului de Miniștri al R. P. Polone,

■ Piotr Jaroszewicz
AU ÎNCEPUT

CONVORBIRILE OFICIALE

Primire la primul ministru al guvernului

La Palatul Victoria au început, vi
neri dimineața, convorbirile oficiale 
dintre tovarășii Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, si Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone.

în spiritul hotărîrilor și înțelegeri
lor convenite cu prilejul întilnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Edward Gie- 
rek, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, întîlniri care au un rol 
decisiv in dezvoltarea raporturilor 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, primii miniștri ai celor două 
țări au analizat evoluția relațiilor bi
laterale, îndeosebi a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția față de cursul pozitiv 
al relațiilor româno-polone, au exa
minat și convenit acțiuni de coope
rare și specializare în producția in
dustrială, îndeosebi în construcțiile

Dineu oferit de primul ministru 
al guvernului român

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu. împreună 
cu soția, au oferit, vineri, un dineu 
oficial în onoarea președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Piotr Jaroszewicz, 
și a soției sale.

Au participat tovarășii Janos 
Fazekas. viceprim-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- 
adjunct al ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe. Ion Bucur, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, membri ai conducerii 
altor ministere și instituții centrale.

Au luat parte Kazimierz Olszewski, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele părții polone în 
Comisia guvernamentală polono- 
română de colaborare economică, 
Henrik Konopâcki, ministrul indus
triei chimice, Edward Sznajder, vice
președinte al Comisiei de planificare, 
Romuald Pietraszek. prim-adjunct 
ai ministrului căilor și comunicații
lor. Marian Dmochowski. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoana oficiale poloneze.

® SPORT e SPORT • SPORT O SPORT • SPORT O SPORT

DE ASTĂZI, LA PITEȘTI
Campionatul echipelor masculine de handbal

Campionatul diviziei A de handbal 
masculin continuă începind de astăzi 
și pină luni. în sala de sport din Pi
tești, cu partidele contind pentru e- 
tapele a 14-a, a 15-a și a 16-a.

Astăzi, de la ora 14, sint progra
mate, în ordine, următoarele meciuri:

LA DROBETA-TURNU SEVERIN 
Faza finală a „Săniuței de argint"

Pîrtiile Vărănicului, situate in veci
nătatea orașului Drobeta-Turnu Se
verin, găzduiesc astăzi întrecerile fa
zei finale a „Săniuței de argint”, 
competiție rezervată pionierilor și 
școlarilor. Și-au anunțat participarea 
300 de copii, ciștigători ai etapelor 

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

de mașini, electrotehnică și electro
nică, in siderurgie, chimie, în pro
ducția de materii prime, în agricul
tură și industria alimentară, în trans
porturi, știință și tehnologie, precum 
și pentru extinderea schimburilor co
merciale și lărgirea livrărilor reci
proce de bunuri de consum pentru 
fondul pieței.

în același timp, au fost evidențiate 
posibilități pentru realizarea de noi 
acțiuni de cooperare în diverse do
menii care prezintă interes reciproc. 
Au fost relevate posibilitățile și s-au 
convenit modalitățile de acționare 
pentru cdoperarea celor două țări pe 
terțe piețe. Au fost analizate, de ase
menea, o serie de convenții, acorduri 
și contracte care urmează a fi sem
nate în cursul vizitei premierului po
lonez.

Președinții celor două părți în Co
misia guvernamentală româno-polo- 
nă de colaborare economică au in
format, în cadrul convorbirilor, des
pre activitatea și rezultatele obținute 
de comisie de la ultima sa sesiune 
și despre programul de măsuri ela
borat in scopul asigurării realizării 
acțiunilor de cooperare stabilite în 
diferite domenii.

Au fost prezenti Aurel Duca, am
basadorul României la Varșovia, și 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
Poloniei la București.

în toasturile rostite în timpul di
neului, primii miniștri Manea Mă
nescu și Piotr Jaroszewicz au rele
vat cu satisfacție dezvoltarea conti
nuă pe care o cunosc relațiile de 
prietenie și colaborarea multilate
rală româno-polonă, subliniind rolul 
hotărîtor în promovarea acestor ra
porturi, a înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Ed
ward Gierek, prim-secret.ar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

Tovarășul Manea Mănescu și to
varășul Piotr Jaroszewicz au toastat

Depunerea unei
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone. Piotr 
Jaroszewicz. a depus în cursul dimi
neții o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

în fața monumentului era aliniată 
o gardă de onoare. Au fost intonate

Dinamo Brașov — C.S.U. Galați ; 
C.S.M. Borzești — Politehnica Timi
șoara ; Universitatea București — Di
namo București ; Steaua — Relonul 
Săvinești ; Știința Bacău — Minaur 
Baia Mare ; Gloria Arad — Univer
sitatea Cluj-Napoca. .

de masă, care au reunit la start 
peste 18 000 de concurenți.

Tot astăzi încep în județul Mehe
dinți întrecerile dotate cu „Cupa Dro- 
beta” și faza județeană a „Cupei ti
neretului” la săniuș și schi.

artistic, care se desfășoară la Hel
sinki. a fost ciștigată de Jan Hoff
mann (R.D. Germană), care reedi
tează prin această victorie succesele 
obținute în anul 1974. cînd a cucerit 
titlurile de campion mondial și eu
ropean. Medalia de argint a revenit 
sovieticului Vladimir Kovalev, iar cea 
de bronz tînărului patinator englez 
Robin Cousins, revelația actualei edi
ții a competiției.

• La Budapesta s-a disputat pri
mul meci dintre echipa locală Vasas 
și Spartak Kiev, contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni” la handbal feminin. 
Echipa sovietică a obținut victoria 
cu scorul de 13—10. în sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor” la hand
bal masculin s-au disputat două 
partide tur : H.C. Marsilia — Parti
zan Bjelovar (Iugoslavia) 19—27 ; 
S.C. Magdeburg — Balonmano Gra- 
nollers (Spania)-36—18.

• Disputat in prima parte pe o 
vreme nefavorabilă, cel de-al 45-lea 
raliu automobilistic international de 
la Monte Carlo s-a încheiat vineri 
pe un timp bun, care a permis lide
rilor cursei să-și mențină pozițiile 
în clasament. Pentru a patra oară 
alternativ, victoria a revenit cunoscu
tului automobilist italian Sandro 
Munari (Lancia Stratos). Pe locul 
secund, la 2’16”, s-a clasat francezul 
Jean Claude Andruet (Fiat Abarth). 
urmat, la 10’54”, de spaniolul Sans 
Zanini (Seat). Italianul Munari a 
mai cîștigat raliul de la Monte 
Carlo în anii 1972. 1975 și 1976.

• în etapa a patra a campionatu
lui european de tenis pe echipe, la 
Zagreb s-au întîlnit selecționatele Iu
goslaviei și R.F. Germania: 3—0. La 
Nancy, Franța — Ungaria : 2—1.

• La Tampere. în meci revanșă Ia 
hochei pe gheață. Finlanda — Sue
dia 6—2 (2—1, 0—1. 4—0). în primul 
joc, disputat cu o zi în urmă la Oulu, 
Suedia ciștigase cu 3—1.

La convorbiri participă, din partea 
română, tovarășii Janos Fazekas. 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului interior, președin
tele părții române în Comisia guver
namentală româno-polonă de colabo
rare economică. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion St. Ion, secretarul Consi
liului de Miniștri, membri ai condu
cerii unor, ministere economice, con
silieri și experți.

Din partea poloneză, tovarășii Ka
zimierz Olszewski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții polone în Comisia guverna
mentală polono-română de colabora
re economică, Henrik Konopâcki, 
ministrul industriei chimice. Marian 
Dmochowski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai condu
cerii unor ministere economice, con
silieri și experți.

Participă, de asemenea. Aurel 
Duca, ambasadorul României la Var
șovia, și Wladyslaw Wojtasik. amba
sadorul Poloniei la București.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, de res
pect și înțelegere reciprocă.

in sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășului Edward Gierek, prim-se
cretar' al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
pentru dezvoltarea solidarității și 
conlucrării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, pentru extinderea și adîn- 
cirea. colaborării rodnice dintre Re
publica Socialistă România^i Repu
blica Populară Polonă atit pe plan 
bilateral, cit și în domeniul vieții 
internaționale, pentru întărirea prie
teniei dintre poporul român și po
porul polonez, în interesul lor co
mun. al cauzei generale a socialis
mului și păcii in lume.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă de caldă prietenie.

coroane de flori
imnurile de stat ale Republicii So-, 
cialiste România și Republicii’Popu
lare Polone.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculege
re. în continuare a fost vizitată ro
tonda monumentului.

(Agerpres)

Astăzi și mîine, 
in Capitala 

Numeroase competiții 
de masă

în organizarea unor cluburi și aso
ciații sportive, precum și a unor con
silii pentru educație fizică si sport 
din sectoare ale Capitalei, pentru co
piii și tinerii bucureșteni se desfă
șoară in aceste zile numeroase în
treceri, la tenis de masă, șah, hand
bal, box, tir, înot etc.

Din programul competițional anun
țat de C.M.E.F.S.-București notăm : 
azi, la poligonul Tineretului, de la 
ora 12,30, un concurs de tir și unul 
de popice la arena „Voința” (ora 10). 
în cadrul „Cupei Independenței”, in 
sala Olimpia (ora 19,30), meciuri de 
handbal; tenis de masă și șah, in sala 
M.T.Tc. (ora 16). Mîine, in cadrul 
„Cupei tineretului” : pentru tinerii 
din sectorul 7, înot (la bazinul Flo- 
reasca, ora 18), handbal (sala „Elec
tra”, ora 15), șah și tenis de masă 
(IPROMET și I.F.T.B., ora 16). La 
clubul „Grivița”, șah, box și tenis 
de masă pentru „Cupa 16 Februarie”, 
la baza . sportivă „Cireșarii”. între
ceri de tenis de masă pentru „Cupa 
cireșarilor” (ora 10). La Școala ge
nerală 190 (sector 5), un concurs de 
atletism (ora 9,30). -Fotbalul nu lip
sește. desigur : în sala F.R.B., de la 
ora 9, partide de minifotbal pentru 
„Cupa «Voinicelul»”.

Inaugurarea 
sezonului atletic

Primul concurs atletic al anului în
cepe astăzi în sala „23 August” din 
Capitală. Se vor desfășura intreceri 
pentru juniori I și seniori. în cadrul 
campionatelor municipale. La această 
competiție vor participa și unii din
tre cei mai valoroși atleți bucureșteni, 
in frunte cu sprinterul Claudiu Șu- 
șelescu, Erwin Sebestien (60 m gar
duri), Veronica Buia (60 m plat) și 
alții. întrecerile au loc azi de la ora 
17, iar mîine de la ora 9.

Campionatele naționale, care con
stituie un criteriu de selecție a atle- 
ților noștri în vederea participării la 
campionatele europene pe teren aco
perit, vor avea loc la 12—13 februa
rie. în aceeași sală.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 28 ianuarie 1977
Extragerea I : 47 11 42 31 14 16 

39 56 54
Extragerea a Il-a : 88 70 51 68 73 

59 85 5 34
Plata cîștigurilor se va face în Ca

pitală începind din 7 februarie pină 
la 28 martie, in țară aproximativ din 
10 februarie pină la 28 martie 1977 
inclusiv, iar prin mandate poștale 
aproximativ din 10 februarie 1977,

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, vineri 
după-amiază. pe tovarășul Ghiorghi 
Pankov, ministrul industriei chimice 
al Republicii Populare Bulgaria, care 
a efectuat o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii a fost releva
tă evoluția continuu ascendentă a re
lațiilor de colaborare dintre România 
și Bulgaria, relații ce se desfășoară 
în spiritul înțelegerilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul

Delegația Consiliului Național Pa- 
Iestinean (C.N.P.) și a Consiliului 
Central al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), condusă de 
Khaled Al-Fahoum, președintele 
C.N.P., care se află în țara noas
tră la invitația Marii Adunări Na-

Manifestări consacrate Centenarului
Independenței

Elevi de la Liceul dș arte plastice 
„N. TOnitza” și de la școlile gene
rale din sectorul 4 al Capitalei pre
zintă lucrări realizate de ei. sub ge
nericul „Centenar glorios”. în sălile 
de expoziții de la Muzeul satului. 
Sînt expuse 80 de picturi in ulei, de
sene, acuarele, gravuri care impresio
nează, prin nota de sinceritate și fan
tezie. prin dragostea și sensibilitatea 
cu care tinerii autori au transpus pe 
hirtie și carton. în linie și culoare, 
un eveniment de o covîrșitoare în
semnătate din istoria patriei — 
războiul pentru cucerirea indepen
denței de stat a României din 1877. 
Faptele care i-au emoționat in timpițl 
lecțiilor de istorie, în lecturile lor, 
ca asaltul redutelor și luptele de la 
Grivița. Plevna sau Smîrdan. încleș
tarea de pe cîmpurile de luptă. în
toarcerea victorioasă a eroicilor ostași 
români, sînt redate în lucrări așa cum 
le-au înțeles, le-au văzut în imagi
nația lor școlarii-artiști. Unii dintre 
ei au găsit pentru picturi și desene 
titluri sugestive : „Eroi au fost, eroi 
sînt încă”, „O filă din epopeea na
țională”, „Dezastrele războiului”. „în 
focul luptei”. Vernisajul a căpătat o 
nuanță aparte prin spectacolul fol
cloric prezentat de elevi de la Școala 
generală nr. 75. Aceștia au interpre
tat cintece populare, au recitat poezii

A apărut : „REVISTA ECONOMICA 4 nr. 4/1977
Din sumar: Extinderea utilizării 

materialelor plastice, sursă princi
pală de economisire a. metalului; 
(Maxim Berghianu, ministrul aprovi
zionării tehnioo-materiale și'- contro
lului gospodăririi fondurilor fixe); 
Economicitatea tehnologiilor avansate 
în construcții; Căi de creștere a efi
cienței exporturilor. Accelerarea ex
portului de inteligență; Pentru gene
ralizarea analizei valorii. Un instru-

vremea

rn 
și 
la 
la 
la

Ieri In țară : Vremea s-a menținut 
caldă. Cerul a fost variabil, mai mult 
nords în jumătatea de nord-est a ță
rii. Au căzut ploi temporare in nor
dul și centrul Moldovei, estul Transil
vaniei și cu caracter izolat în județul 
Ilfov. Pe alocuri, la munte, a nins. Vîn
tul a suflat slab, pină la potrivit, cu in
tensificări în zona de munte pină la 
km pe oră, iar local, în Dobrogea, 
izolat în Bărăgan șl Crișana, pină 
35 km pe oră. Temperatura aerului 
ora 14 era cuprinsă între 2 grade 
Joseni și 12 grade la Titu. S-a produs 
ceață în Maramureș, Crișana, Banat, 
Dobrogea, estul Bărăganului și local în 
Oltenia. în București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul senin. Vînt slab. 
Temperatura maximă a fost de 11 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 ianuarie și 1 februarie. în țară : Vre
mea se va răci ușor, mai ales în nor
dul țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, care în 
jumătatea de nord a țării vor fi mai 
ales sub formă de Tapoviță și ninsoare, 
iar în rest îndeosebi 
ploaie. Vînt moderat, 
de scurtă durată din 
vestic. Temperaturile 
cuprinse între minus 6 și 2 grade, izo
lat mai coborîte în Transilvania, iar 
maximele între minus 3 șl 7 grade. în

sub formă de 
cu Intensificări 
sectorul nord- 

minime vor fi

Recomandări de la

Circulația în aceste zile 
de iarnă

Bratovoiești, 
orei 6,00, 
31-DJ-3326, 
carburator.

Boboc Marin, 
șofer, lucrau la 

defecțiu-

nr. 
la

Deplasarea in siguranță a autove
hiculelor și pietonilor in lunile de 
iarnă reclamă nu numai respectarea 
normelor de circulație, ci si adapta
rea modului de conducere a autove
hiculelor și, respectiv, mersul pieto
nilor la condițiile specifice sezonului. 
Nu o dată, ignorarea particularităților 
rutiere se soldează cu accidente. în 
apropiere de comuna 
județul Dolj, în jurul 
staționa autobuzul 
avînd o defecțiune 
Șoferul autobuzului, 
împreună cu un alt 
motor, pentru a remedia 
nea. Deodată, a apărut autobuzul 
31-DJ-1749, condus de Iulică Văduva, 
cu viteză excesivă, deși era ceață, 
iar șoseaua acoperită cu un strat de 
zăpadă înghețată. Rezultatul : cei 
doi șoferi care meștereau la moto
rul autobuzului au fost striviți. Un 
alt caz : nereducind din timp viteza 
autoturismului l-CJ-3672. pe care-I 
conducea pe șoseaua Cluj Napoca- 
Mociu, Iosif Nistor a derapat într-o 
curbă cu . polei, 
autobuz care 
Conducătorul 
din pasagerii 
pierdut viața.

Cele două accidente puteau fi evi
tate, dacă respectivii șoferi ar fi ți
nut seama de starea lunecoasă a 
părții carosabile și de vizibilitatea 

izbindu-se de un 
venea din sens opus, 
autoturismului și unul 
aflați în mașină și-au

Todor Jivkov. Totodată, au fost evi
dențiate noi posibilități de dezvol
tare a colaborării și cooperării eco
nomice dintre cele două țări. îndeo
sebi în domeniul industriei chimice.

La primire, desfășurată într-o am
bianță caldă, tovărășească, a partici
pat Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice.

A fost prezent Petar Danailov 
Hristov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

(Agerpres)

tionale, a avut vineri o întrevede
re la Ministerul Afacerilor Externe 
cu Cornel Pacoste, adjunct al minis
trului.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
obiective social-culturale și cartiere 
noi de locuințe din București.

compuse chiar de ei și închinate pa
triei, zilelor 
trăiesc astăzi

luminoase pe care le 
toți copiii țării.

★
Bacău, Neamț și Vran-în județele 

cea, Centenarului Independenței de 
Stat a României și împlinirii a 70 
de ani de la Răscoala țăranilor din 
1907 le-au fost dedicate interesante 
manifestări politico-educative și cul- 
tural-artistice. Astfel, in comunele 
Săucești, Girov, Racova, Blăgești, 
Romani. Fitionești, Vulturu și Co- 
tești au fost organizate expuneri pe 
tema „Lupta maselor populare pen
tru independență națională, dreptate 
socială și libertate”, însoțite de pro
iecții ilustrind cele mai reprezenta
tive figuri de eroi din cele două eve
nimente, creații literare și plastice 
inspirate de • cele două momente cu 
profunde semnificații în istoria noas
tră națională. Pionieri și școlari din 
mai multe județe ale tării au făcut 
excursii la Mausoleele de la Mără- 
șești, Mărăști, Soveja — localități cu 
rezonanță eroică in epopeea luptelor 
pentru păstrarea ființei noastre na
ționale — iar în comunele Berești- 
Tazlău și Berești-Bistrița, din jude
țul Bacău, așezări cuprinse de fla
căra răscoalei din 1907. tinerii au as
cultat relatările unor participanți la 
evenimentele de acum 70 de ani.

(Agerpres)

prim rang pen-ment operațional de .
tru reducerea cheltuielilor materiale, 

în sprijinul celor care studiază in 
învățămîntuJ politico-ideologic de 
partid revista publică consultația: 
Confruntări ideologice în problema 
viitorului societății omenești.

în ajutorul candidaților la exame
nul de admitere in învățămintul econo
mic superior revista publică lecția: 
Productivitatea muncii.

zona de munte va ninge, iar vîntul va 
prezenta intensificări pină la 80—90 km 
pe oră, viscolind zăpada. Pe alocuri, 
se va produce ceață. tn București : 
Vremea se va răci ușor. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii slabe, 
in a doua parte a intervalului. Vînt 
slab pină la potrivit.

ÎN CAPITALĂ

Noi unități de alimentație publică
După restaurantul „Primăvara”, 

deschis nu de mult la parterul unuia 
dintre blocurile noi de pe Calea 
Dorobanților, in Capitală au fost 
inaugurate, în aceste zile, alte uni
tăți' similare, cu un profil distinct 
în cadrul rețelei bucureștene de a- 
limentație publică. între altele, este 
vorba de barul „București”, din 
strada Academiei nr. 35—37, care, 
în urma unor ample lucrări de mo
dernizare, acum se înfățișează con
sumatorilor intr-o ipostază inedită, 
subliniată deopotrivă atit de condi
țiile optime de servire, cit și. de 
cele ce permit prezentarea unor 
programe de divertisment realizate 
cu mijloace artistice dintre cele

BULETIN RUTIER
Inspectoratul General al Miliției

redusă din pricina ceții. Trebuie 
avut în vedere că, în cursul con
ducerii autovehiculelor, pot apărea în 
orice moment împrejurări care im
pun frînarea sau chiar oprirea ma
șinii. Or, în condiții de iarnă, chiar 
și pe șoselele uscate se pot ivi por
țiuni alunecoase la poduri și pasaje 
denivelate, in preajma unor riuri, 
bălți și lacuri, în zonele împădurite, 
pe drumuri de munte etc.

O deosebită atenție se cere pe 
timpul conducerii autovehiculelor în 
condiții de ceață. în asemenea îm
prejurări, pericolele decurg nu nu
mai din cauza vizibilității reduse, ci 
și din aceea a neaprecierii corecte 
a distantelor. Formarea frecventă a 
ceții, mai cu seamă în primele ore 
ale dimineții și la lăsarea serii, im
pune evitarea staționării autovehicu
lelor pe partea carosabilă, precum- 
și semnalizarea celor staționate pe 
acostament. Totodată, pietonilor li 
se recomandă să evite mersul pe 
partea carosabilă a șoselelor, pentru 
a nu se expune pericolului.

Centura de siguranță
Este bine cunoscut rolul centurilor 

de siguranță în prevenirea vătămă
rii persoanelor aflate într-un auto
turism sau in diminuarea urmărilor 
unui accident. De aici, necesitatea 
folosirii centurii de siguranță atit 
de către șoferi, cit și de pasageri. 
Studiile făcute in acest sens demon
strează : centura de siguranță dimi
nuează riscul vătămării capului so

Mesajul de salut al C. C. al P. C.R.

adresat Congresului

Uniunii Socialiste Sudaneze
KHARTUM 28 (Agerpres). — In 

cadrul celui de-al II-lea Congres al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, tovară
șul Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a transmis 
participanților la lucrări, conducerii 
și tuturor membrilor Uniunii So
cialiste Sudaneze un cald salut 
prietenesc din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului general al parti
dului nostru, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu cele mal 
bune urări de noi succese în efortu
rile pentru edificarea unui Sudan 
nou, prosper s.i independent. în in
teresul propășirii poporului sudanez, 
al cauzei progresului, păcii și cola
borării internaționale.

Relevînd cursul mereu ascendent, 
dezvoltarea raporturilor prietenești 
de colaborare dintre România și Su
dan, dintre popoarele țărilor noastre, 
vorbitorul a arătat contribuția per
sonală, de importanță decisivă pe 
care au adus-o întîlnirile și convor
birile dintre șefii celor două state : 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohammed El-Nimeiri. 
întâlnirile și convorbirile prie
tenești. ca și documentele semnate 
cu aceste ocazii s-au înscris ca mo
mente de cea mai mare însemnătate 
in cronicâ relațiilor, în oontinuă dez
voltare, dintre cele două țări, anga
jate pe drumul construirii unei noi 
societăți.

în continuare, tovarășul Iosif 
Banc a arătat că poporul român, care 
a desfășurat o luptă seculară plină 
de sacrificii pentru eliberarea sa na
țională și socială, este pe deplin so
lidar cu popoarele care luptă pentru 
o afirmare independentă, pe calea 
progresului economic și social. Oa
menii muncii din România urmăresc 
cu simpatie eforturile poporului su
danez. activitatea Uniunii Socialiste 
Sudaneze dedicată dezvoltării de sine 
stătătoare a Republicii Democratice 
Sudan, folosirii și valorificării, in 
interesul propriu, a resurselor natu
rale, progresului și prosperității ge
nerale a țării.

în salutul reprezentantului P.C.R. 
este înfățișată apoi activitatea po
porului nostru pentru realizarea o- 
rientărilor și sarcinilor stabilite de 
cel de-al Xl-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român’ de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.
, In cuvîntul de salut se arată că în 
viața internațională au loc ample 
transformări revoluționare, naționale 
și sociale care evidențiază voința tot 
mai hotărîtă a popoarelor de a pune 
capăt vechii politici imperialiste, de 
dominație, inechitate, forță si dictat, 
de a asigura promovarea unor rela
ții noi. democratice între state, ba
zate pe încredere, egalitate și res
pect reciproc al independentei și su
veranității. în acest cadru, vorbitorul 
a arătat că P.C.R.. guvernul român, 
pornind de la realitățile lumii de azi, 
desfășoară o largă activitate, pentru 
întărirea relațiilor de prietenie și 

„colaborare multilaterală cu toate ță
rile socialiste, pentru adîncirea con
lucrării prietenești cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele nealiniate 
și, în spiritul coexistentei pașnice 
active, extinde legăturile cu toate 
țările lumii, indiferent de orinduirea 
lor social-politică. t 1

La baza politicii sale externe 
România așază principiile indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului, sub 
nici o formă, în treburile interne, 
avantajului reciproc. respectării 

mai variate. Programul inaugural, 
intitulat „București, dragoste 
veche”, care,, sperăm, va fi conti
nuat de altele cel puțin în aceeași 
notă. se bucură de colaborarea 
unui mare număr de cunoscuți ar
tiști ai teatrelor de estradă, bale
rini și reputați cîntăreți de muzică 
ușoară și populară, demonstrînd că 
spectacolele de acest gen pot și tre
buie să tindă spre o, ținută artistică 
aleasă. O altă unitate este comple
xul „Amfora”, la parterul blocului 
nr. 48 din șoseaua Pantelimon ; el 
dispune de un restaurant cu două 
saloane, o linie de autoservire de 
300 locuri și, în sezonul cald, de o 
terasă cu circa 150 locuri. (D. Tîrcob).

Direcția circulație

de 
de 
de 
că

ferului cu 69 la sută, cu 73 la sută 
a leziunilor feței și cu 60 la sută a 
leziunii picioarelor.

Pșntru cei care consideră că forța 
musculară este suficientă pentru a 
învinge forța de proiectare, ce se 
formează in autoturism în momentul 
accidentului, este bine de știut că la 
viteza de numai 20 km pe oră for
țele de acțiune depășesc de 6—7 ori 
greutatea corpului, dezvoltînd o 
energie de 400—450 kg. Conducătorul 
auto nu poate opune decit o forță 
musculară de 50 kg prin brațe și 
100 kg prin picioare. Nu este greu 
dedus ce se întîmplă la viteze 
40, 60 80 km pe oră. De reținut
O coliziune la 60 km pe oră echi
valează cu o cădere de la etajul al 
cincilea !

în cazul unor izbiri violente de 
un obstacol fix (copac, zid etc.), ocu- 
panții automobilului sint proiectați 
în interiorul mașinii cu viteza pe 
care a avut-o aceasta In momentul 
accidentului. De fapt, are loc o a 
doua coliziune. Tocmai de aceea, 
centura de siguranță are rolul de a 
preveni cea de-a doua coliziune. 
Cercetările au demonstrat că riscul 
morții este de două ori mai ridicat 
în cazul proiectării în afară. Sau. 
altfel spus, persoanele care aw scă
pat nevătămate în urma accidentelor 
reprezintă doar 10 la sută in cazul 
celor proiectate, față de 27 la sută 
pentru cele neproiectate.

Sint doar cîteva date care atestă 
rolul preventiv al centurilor, un în
demn in plus de a fi folosite.

juste 
Tot- 
pen- 
eco-

si 
în 
în 
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ale 

partici-

dreptului fiecărui popor de a-și de
cide calea dezvoltării, în conformita
te cu propriile năzuințe și interese.

Mesajul de salut înfățișează, tot
odată, importanța deosebită acorda
tă de tara noastră înfăptuirii secu
rității europene, transpunerii în via
ță a tuturor înțelegerilor convenite 
la Conferința de la Helsinki, pregă
tirii și desfășurării fructuoase a 
viitoarei reuniuni de la Belgrad a 
statelor participante la conferința 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. România, P.C.R. acționează pen
tru rezolvarea pe calea negocierilor a 
tuturor problemelor litigioase, so
luționării urgente, pe căi politice, a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea unei păci 
și trainice în această zonă, 
odată. România militează activ 
tru realizarea unei noi ordini 
nomice. și politice internaționale, ba
zate pe relații echitabile intre state, 
care să ducă la lichidarea subdez
voltării, la progresul economico-so- 
cial mai rapid al țărilor rămase în 
urmă — condiții esențiale pentru în
tărirea stabilității economice mon
diale, pentru progresul național 
social al tuturor popoarelor, 
mesaj se arată că rezolvarea 
concordanță cu interesele tuturor 
poarelor a marilor probleme 
contemporaneității impune 
parea activă la viața internațională a 
tuturor statelor, indiferent de mă
rime, dezvoltarea acțiunii unite a 
forțelor sociale înaintate, intensifi-- 
carea luptei popoarelor pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

România sprijină activ și este pa 
deplin solidară cu lupta anticolonia
listă. de eliberare, a popoarelor din 
Rhodesia și Namibia, cu lupta po
porului din Africa de Sud împotriva 
politicii rasiste, de apartheid.

în încheiere, se relevă că. în acest 
cadru, Partidul Comunist Român 
dezvoltă larg relațiile de colaborare 
și prietenie cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate. cu 
partidele de guvemămînt din țările 
în curs de dezvoltare, cu mișcările, 
de eliberare națională, cu celelalte 
forțe progresiste. democratice, 
antiimperialiște de pretutindeni 
lupta pentru pace, înțelegere și 
laborare internațională.

★
Cuvîntul de, salut transmis 

partea C.C. al P.C.R., a secretarului 
general al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost intimpinat 
cu multă căldură și îndelung aplaudat.

Președintele Nimeiri a transmis do 
la tribuna congresului sincere mul
țumiri pentru participarea delegației 
P.C.R. la lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Uniunii Socialiste Suda
neze, pentru salutul adresat din par
tea C.C. al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum si pentru 
„urările și sentimentele de prietenia 
și de solidaritate ale poporului ro
mân față de poporul sudanez".

Totodată, președintele sudanez a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, C.C. al P.C.R. și 
poporului român cele mai bune 
urări de fericire și prosperitate, ri
dată cu dorința fierbinte a 
rii Sudanului de a acționa 
tor „pentru consolidarea 
dintre cele două popoare, 
carea și 
toate domeniile, cooperarea 
realizarea de noi obiective 
mice, lărgirea schimburilor 
mice și culturale, dezvoltarea legă
turilor politice între guvernele, or
ganizațiile politice și de masă din 
cele două țări”.
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Si în vii- 
prietenieî 
intensifi- 

diversificarea relațiilor în 
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A

superior
Academia de Studii Economice din 

București organizează consultații și 
îndrumări la concursul de admitere 
în invâțămîntul superior ediția 1977, 
in perioada 6 februarie—12 iunie — 
duminica. în funcție de cerințele can
didaților, catedrele de specialitate de 
la toate facultățile Academiei vor 
tine expuneri-consultații la urmă
toarele discipline de concurs : eco
nomie politică, algebră și elemente 
de analiză matematică, contabilitate 
teoretică, organizarea întreprinderilor 
industriale, merceologia produselor 
industriale, comerț exterior, circula
ția bănească, creditul și tehnica ban
cară, statistică teoretică, bazele pro
gramării calculatoarelor, filozofie șî 
geografia Republicii Socialiste Româ
nia.

Cel interesați pot participa la 
consultații pe baza adeverinței elibe
rate de școala ai cărei elevi sint sau 
de întreprinderea ori instituția unde 
lucrează, în cazul în care sint în 
cîmpul muncii. Asemenea consultații 
vor fi organizate de A.S.E. și în unele 
centre județene (Ploiești. Tirgoviște, 
Alexandria. Slobozia. Brașov. Con
stanța, Galați, Tulcea). Pentru can
didații de la facultățile de comerț, ci
bernetică economică și statistică se 
vor organiza consultații pregătitoare 
și în centrele universitare Iași, Cluj- 
Napoca. Timișoara, Reșița. Hunedoa
ra. Bâcău, Suceava și Baia Mare.

Catedrele de specialitate vor alcătui 
ghiduri îndrumare pentru fiecare dis
ciplină prevăzută ca probă la concurs. 
Aceste ghiduri vor fi puse la dispo- 

pînă la sfirșitul 
standul de vîn- 
localul A.S.E.

ziția celor interesați, 
lunii februarie, prin 
zare a cursurilor din

’ *

• Turneul internațional de șah de 
la Orense (Spania) a continuat cu 
runda a opta. Florin Gheorghiu, li
der al clasamentului, cu 5,5 puncte 
(1), a întrerupt cu Sanz. El este ur
mat de Browne (S.U.A.), Rodriguez 
(Peru) — cîte 5,5 puncte, Keene (An
glia). Hernandez (Cuba) — cîte 5 
puncte etc.

• După zece runde și disputarea 
unor partide întrerupte, maestra ro
mâncă Margareta Mureșan a- trecut 
pe primul Ioc in clasamentul tur
neului internațional feminin de șah 
de la Belgrad. Margareta Mureșan, 
care în runda a zecea a învins-o pe 
Boskovici (Iugoslavia), totalizează a- 
cum 6,5 puncte (1), fiind urmată de 
Porubski (Ungaria) și Petrovici (Iu
goslavia) — cîte 6 puncte etc.

• în meci contînd pentru sfertu
rile de finală (grupa A) ale „Cupei 
campionilor europeni” la baschet fe
minin. Akademik Sofia a pierdut pe 
teren propriu, cu 82—88, în fața for
mației Sparta Praga. Din această 
grupă face parte și echipa I.E.F.S. 
București, care, după cum s-a mai 
anunțat, a cîștigat joi seara cu 70—66 
partida susținută cu Geas Sesto San 
Giovanni. La sfîrșitul turului, în cla
samentul acestei grupe conduce Geas 
Sesto San Giovanni (5 puncte), ur
mată de Sparta Praga (5 p). Akade
mik Sofia și I.E.F.S. București (cu 
cite 4 puncte).

Cele două jocuri disputate în gru
pa B a acestei competiții s-au înche
iat astfel : T.T.T. Riga — U.C. Cler
mont Ferrand 75—52, Steaua roșie 
Belgrad — Evax Barcelona 66—62.

• în turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni” la baschet mas
culin s-au înregistrat următoarele re
zultate : Mobil Girgi Varese — 
Ț.S.K.A. Moscova 89—75. Racing Ma
lines — Zbrojovka Brno 61—60. Mac- 
cabi Tel Aviv — Real Madrid 94—85.

• Proba individuală masculină a 
•ampionatelor europene de patinaj

Intre 13 februarie „ ____ ____
Institutul de medicină și farmacie din 
București organizează in fiecare du
minică cursuri pregătitoare in ve
derea concursului de admitere ediția 
1977.

Pentru candidații la facultățile da 
medicină generală, pediatrie și sto
matologie cursurile și consultațiile 
vor avea Ioc în localul din bd. Dr. 
Petru Groza nr. 9, intre orele 9—13. 
la următoarele discipline : anatomia 
și fiziologia omului, chimie organică, 
biochimie medico-sanitară. fizică și 
tehnica executării protezelor. Pentru 
candidații la Facultatea de farmacie 
— in localul din str. Traian Vuia nr. 
6. la aceleași ore, pentru disciplinele : 
chimie organică, chimie anorganică și 
biologie.

Se pot înscrie la aceste cursuri 
elevi din ultimul an de liceu, pe baza 
unei adeverințe eliberate de condu
cerea școlii, precum și absolvenți din 
serii mai vechi, pe baza adeverinței 
care să ateste încadrarea lor în pro
ducție. (Agerprea)

și 26 iunie a.c.
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Problema migrației forței de muncă SPANIA

își poate găsi soluția prin

Edificarea unei noi ordini
economice mondiale

• Intervenția reprezentantului României în Comisia pentru 
dezvoltare socială

GENEVA — Cea de a XXV-a se
siune a Comisiei pentru dezvoltare 
socială examinează problema migra- 
ției tortei de muncă si a exodului de 
personal calificat din țările în curs 
de dezvoltare spre țările dezvoltate. 
Numeroși vorbitori au exprimat în
grijorarea în fata acestui fenomen, 
care ține de vechile structuri econo
mice și antrenează pierderi conside
rabile pentru țările lumii a treia. Da
tele O.N.U. arată că numai de-a lun
gul unui singur deceniu S.U.A. au 
cîștigat de pe urma mîinii de lucru 
calificate, dar ieftine, din țările in 
curs de dezvoltare, 30 miliarde de 
dolari. Canada 10 miliarde, iar Ma
rea Britanie 3.5 miliarde. Cifrele de 
mai sus alarmează și trezesc reacții 
puternice din partea statelor care se 
văd lipsite deseori de cele mai bune 
cadre naționale, atrase de iluziile e- 
migrației.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ro
mân, care este și președintele comi
siei, a subliniat că trebuie să se a-

corde mai multă atenție condițiilor 
de muncă și de viață a milioane de 
oameni constrinși să-și părăsească 
familiile și țara în căutare de lucru. 
Problemele muncitorilor emigranți 
trebuie să fie analizate în lumina 
condițiilor istorice, naționale, econo
mice și sociale ale țărilor de origine 
și ale țărilor primitoare. In acest 
sens, a fost evocată rezoluția „Pen
tru o lume mai dreaptă", propusă de 
România și adoptată prin consens în 
1974 de Conferința mondială a popu
lației. document în care se pune ac
centul pe respectarea dreptului ina
lienabil al fiecărei țări de a dispune 
liber de resursele sale naționale, pe 
rolul decisiv pe care îl au eforturile 
proprii în procesul dezvoltării. Evi
dențiind însemnătatea statornicirii 
unei .noi ordini economice mondiale, 
reprezentantul român a arătat că una 
din finalitățile acesteia constă în a- 
sigurarea participării active a tutu
ror țărilor la diviziunea internațio
nală a muncii.

Hotărîri ale Comitetului special al 0. N. U. 
împotriva apartheidului

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
special al O.N.U. împotriva aparthei
dului a hotărît să trimită scrisori 
unor membri ai~ Congresului ameri
can. solicitînd cooperarea acestora 
pentru întărirea embargoului asupra 
vînzărilor de arme către regimul ra
sist de la Pretoria. Comitetul a de
cis. de asemenea, să studieze posi
bilitatea trimiterii unei delegații la 
Washington, pentru a cere noii Ad
ministrații democrate să faciliteze a-

doptarea unor măsuri împotriva re
gimului de la Pretoria.

O altă hotărîre a Comitetului spe
cial cere Consiliului de Securitate să 
examineze posibilitatea instituirii u- 
nui embargo asupra vînzărilor de 
arme către regimul sud-african, care 
să devină efectiv în luna martie. La 
9 noiembrie 1976 Adunarea Genera
lă a O.N.U. a cerut Consiliului de 
Securitate, printr-o rezoluție, să a- 
dopte măsuri urgente, care să aibă 
această finalitate.

memoire al guvernului R. D. Germane adresat
guvernului R. F. Germania

BERLIN 28 (Agerpres). — Guver
nul R.D. Germane — anunță agen
ția A.D.N. — a remis guvernului 
R.F. Germania un aide-memoire în 
care atrage atenția asupra faptului 
că, în ciuda numeroaselor sale pro- 

a
a- 

ale
a 

cetățenilor

teste, reprezentanta permanentă 
R.F.G. la Berlin continuă să se 
mestece în afacerile interne 
R.D.G., asumîndu-și dreptul de 
reprezenta interesele
R.D.G. Aceasta — se arată în docu
ment — contravine atît tratatelor și 
înțelegerilor dintre R.D.G. și R.F.G., 
cit și normelor dreptului interna
țional.

In aide-memoire se exprimă spe
ranța că guvernul R.F.G. și repre
zentanța permanentă a R.F.G. în 
R.D.G. vor înceta neîntîrziat orice 
activitate care constituie o imixtiune 
in treburile interne ale R.D.G.

Guvernul R.D.G. subliniază că 
punctul de pornire al oricărei cola
borări și al normalizării raporturilor 
dintre R.D.G. și R.F.G. nu il poate 
constitui decît recunoașterea necon
diționată a două state germane su
verane, independente unul de celă
lalt, ale căror relații să se întemeie
ze exclusiv pe principiile coexisten
ței pașnice și pe normele unanim 
acceptate ale dreptului internațional.

//
SPIRALA INFLAȚIE

in prognozele occidentale
Ziarul „International Herald Tribune", care apare la Paris, publică 

sub semnătura lui Yves Laulan, consilierul economic principal al mani 
bănci pariziene „Societe Generale", articolul de mai jos despre perspec
tivele economice ale lumii capitaliste in noul an :

să se scurgă 
analiza sce- 
temerile ex-

Noi atentate comise de forțele 
de extremă dreaptă 

agravează situația politică din țară
• Asasinarea unor polițiști și membri ai gărzii civile • Con
damnare energică a actelor îndreptate împotriva procesului 
de democratizare • Autoritățile au decis arestarea elemen

telor teroriste
MADRID — Intr-un moment în 

care atit autoritățile cit și opoziția 
democratică din Spania își intensi
ficau apelurile pentru reinstaurarea 
calmului in tară, pentru a permite 
continuarea procesului de democra
tizare a vieții politice, situația s-a 
agravat brusc în cursul zilei de vi
neri, în urma unor atentate comise 
— după cum se apreciază unanim 
la Madrid — de forțele de extremă 
dreaptă. Prima acțiune teroristă — 
informează un comunicat oficial — 
a avut loc în cartierul Campamento, 
unde indivizi înarmați au intrat în 
sediul local al poliției, deschizind 
focul asupra celor doi polițiști aflați 
în interior și ucigîndu-i pe loc. Apro
ximativ în același timp, în cartierul 
Oroquieta, un membru al gărzii ci
vile. care asigura protecția oficiului 
local de poștă, a fost ucis de trei 
indivizi înarmați, iar un altul grav 
rănit. în cursul schimbului de focuri 
angajat cu o altă patrulă a gărzii 
civile care venea în ajutorul celor 
atacați au mai fost grav rănite două 
persoane.

Această escaladare a violentei — 
arată agențiile de presă — a deter
minat lansarea unei operațiuni de 
amploare pentru asigurarea secu
rității în capitala spaniolă. Ministrul 
de interne, Rodolfo Martin Villa, a 
dat ordin forțelor de poliție să pro
cedeze imediat la arestarea tuturor 
membrilor grupărilor extremiste. Co
municatul difuzat in acest sens de 
postul național de televiziune men
ționează că „guvernul și forțele- de 
ordine sînt în măsură să reinstau- 
reze, pe deplin, pacea civilă și să 
evite repetarea unor asemenea ac
țiuni teroriste izolate, comise de

grupuri minoritare și antisociale 
care se opun procesului de democra
tizare în Spania. Aceste acte tero
riste, arată comunicatul, reprezintă 
un atentat îndreptat nu numai îm
potriva procesului de democratizare, 
ci și împotriva coexistentei pașnice 
a poporului spaniol, contra bazelor 
acestei coexistente, urmărind să pro
voace un climat de teroare in tară".

Un comunicat dat publicității de 
Partidul Comunist din Spania con
damnă acțiunile teroriste comise la 
Madrid, mentionind că „escaladarea 
violentei reprezintă un complot or
ganizat împotriva procesului de de
mocratizare a societății spaniole".

Ultimele știri transmise de agen
țiile de presă menționează că la 
Madrid au fost arestate mai multe 
persoane cunoscute pentru aparte
nența lor la grupări de extremă 
dreaptă.

în cursul serii a fost convocată o 
reuniune extraordinară a guvernului 
care a examinat situația creată în 
urma acțiunilor teroriste ale extre
mei drepte.

In acest timp. într-un comunicat 
dat publicității la Madrid, Coordo
narea Organizațiilor Sindicale — 
C.O.S. — care grupează’ sindicatele 
comuniste și socialiste — a lansat un 
apel tuturor oamenilor muncii din 
Spania. cerindu-le să-și continue 
acțiunile cu același spirit de respon
sabilitate ca și pină acum, pentru a 
nu cădea victime provocărilor. C.O.S. 
salută, de asemenea, recenta hotă
rîre a guvernului de a continua pro
cesul de democratizare în Spania, 
cerînd amnistierea tuturor deținuți- 
lor politici și lichidarea grupărilor 
fiasciste.

APRECIERI POZITIVE 
PRIVIND CONVORBIREA 
MAKARIOS - DENKTAȘ

BRUXELLES. — Glafkos Clerides, 
lider al Partidului Adunarea Demo
cratică din Cipru, care se află la 
Bruxelles, a apreciat in mod pozitiv 
reluarea contactelor intercomunitare 
din insulă, intervenită joi, cu prile
jul convorbirilor președintelui Maka
rios cu liderul cipriot turc, Rauf 
Denktaș. Clerides a declarat insă că 
„este prematur să se considere în- 
tîlnirea de joi. de la Nicosia, ca în
ceputul unei noi serii de negocieri 
între cele două comunități cipriote".

ATENA. — Un comunicat oficial 
publicat la Atena arată că guvernul 
grec își exprimă satisfacția în legă
tură cu întrevederea de joi dintre 
președintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, și liderul comunității ci- 
prioților turci, Rauf Denktaș, consi- 
derind aceste convorbiri drept utile 
pentru depășirea impasului în care 
se află negocierile intercomunitare in 
problema cipriotă. întîlnirea. preci
zează comunicatul, a oferit un prilej 
pentru arhiepiscopul Makarios și 
Rauf Denktaș să examineze punctele 
de vedere ale celor două părți într-un 
spirit de mai bună înțelegere. Gu
vernul grec, arată documentul, a 
subliniat în repetate rînduri necesi
tatea identificării unei soluții în pro
blema cipriotă prin negocieri directe 
între cele două comunități din insulă. 
Comunicatul menționează că premie
rul Constantin Karamanlis și arhi
episcopul' Makarios au avut convor
biri telefonice înainte și după între
vederea de joi de la Nicosia. în ca
drul cărora au subliniat utilitatea 
contactelor între liderii celor două 
comunități din insulă.

ANKARA. — Cea mai mare parte 
a presei turce, apărută vineri, apre
ciază convorbirile Makarios—Denktaș 
ca pe un eveniment pozitiv în ve
derea reluării negocierilor intercomu
nitare în problema Ciprului. Radio- 
televiziunea turcă a anunțat că o 
nonă întrevedere Makarios—Denktaș 
ar urma să aibă loc la Nicosia, la 13 
februarie.
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Congresul extraordinar al Partidului
Muncii din Olanda

HAGA 28 (Agerpres). — La Am
sterdam s-au -deschis joi lucrările 
Congresului extraordinar al Partidu
lui Muncii din Olanda. în cadrul că
rora se dezbate, in principal, platfor
ma partidului pentru alegerile gene
rale ce vor avea loc la 25 mai a.c.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la acest congres de tova

rășul Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C al 
P.C.R.

Tovarășul Leonte Răutu a avut în
trevederi și convorbiri cu Jen van 
den Huevel, președintele Partidului 
Muncii din Olanda, și cu membri ai 
Comitetului Executiv.

EVOLUȚII IN PROBLEMA RHODESIANĂ ■
• I. Richard despre necesitatea constituirii unui guvern do 
tranziție • Măsuri de militarizare anunțate de regimul de la 

Salisbury
JOHANNESBURG. — In cadrul 

unui interviu acordat săptămînalulul 
sud-african „Financial Mail", amba
sadorul britanic Ivor Richard a ară
tat că regimul minoritar rasist din 
Rhodesia „trebuie să înțeleagă că nu 
mai poate rămîne la putere" și că 
se impune constituirea unui guvern 
de tranziție, care să conducă la 
transferul puterii în mîinile popu
lației africane majoritare din aceas
tă țară. Diplomatul britanic, care se 
află de la începutul acestei săptămînl 
în Africa de Sud, a apreciat că re
gimul minoritar rasist „nu va putea 
în nici un caz să dețină puterea in 
exclusivitate în perioada guvernului 
de tranziție", arătind că reprezen
tanții poporului Zimbabwe nu pot 
accepta acest lucru. Intre altele, 
Ivor Richard a menționat că jn pe
rioada guvernului de tranziție vor 
trebui organizate alegeri generale, 
pe baza cărora ar urma să se for
meze un guvern al populației afri
cane majoritare, după care va putea 
fi proclamată în mod legal indepen
dența Rhodesiei.

SALISBURY. — Toți rhodesienil 
albi între 25 și 38 de ani vor fi che
mați sub arme pentru a efectua în 
serviciul militar activ 84 de zile in 
următoarele șase luni în zonele de 
luptă împotriva mișcării de eliberare 
Zimbabwe,. a anunțat ministrul apă
rării în guvernul minoritar de la Sa
lisbury, Reg Cowper. EI a precizat 
că in unele unități aproape 40 la 
sută din cei convocați se eschivează

sub diverse - pretexte să participe la 
acțiunile armatei rhodesiene împo
triva mișcării Zimbabwe.

Cowper a afirmat că toți albii în
tre 38 și 50 de ani vor fi, de aseme
nea, reînregistrați pentru a participa 
într-o formă oarecare ia activitățile 
armatei regimului de la Salisbury.

Observatorii politici subliniază că 
hotărîrea guvernului rasist survine 
la scurt timp după respingerea ulti
melor propuneri britanice privind 
soluționarea pașnică a problemei 
rhodesiene, relevînd hotărîrea auto
rităților de la Salisbury de a se pre
găti pentru o confruntare amplă cu 
mișcarea de eliberare Zimbabwe.

Reunită în cursul zilei de joi, con
ducerea partidului Frontul rhode- 
sian al minorității albe și-a expri
mat sprijinul față de așa-zisa solu
ționare internă promovată de șeful 
regimului de la Salisbury, Ian Smith, 
care vizează de fapt excluderea de 
la negocieri a liderilor mișcării de 
eliberare națională din Rhodesia. 
Liderii rasiști se mențin astfel pe o 
poziție refractară, de natură să îm
piedice realizarea unor progrese pe 
calea reglementării politice a si
tuației.

PARIS. — In baza unei hotărîri a 
Ministerului de Interne al Franței, 
Oficiul de informare din Paris al 
Rhodesiei a fost închis. Agenția As
sociated Press apreciază că această 
măsură a fost luată în conformitate 
cu sancțiunile adoptate de O.N.U. 
împotriva regimului rasist rhodesian.

Din nou cu mîța-n sac
Președintele R.P.D. Co- 

reene Kim Ir ®en> '-a primit p® 
Chuji Kuno, președintele Ligii par
lamentare japoneze pentru promo
varea prieteniei japono-coreene. 
Convorbirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială și prietenească, re
levă agenția A.C.T.C.

Secretarul general al pc 
din Chile. Luis Corvalan, a sosit, vi
neri. la Berlin, la invitația lui Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.

Convorbiri bulgaro-iin- 
landOZO Președintele Consiliului 
de Stat al
Jivkov, T-a primit vineri pe 
Miettunen. primul ministru al Fin
landei. care se află într-o vizită ofi
cială la Sofia. S-a exprimat satis
facția pentru dezvoltarea cu succes 
a relațiilor multilaterale bulgaro- 
finlandeze, in spiritul prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
S-a constatat existența unor puncte 
de vedere similare sau apropiate in 
principalele probleme ale vieții in
ternaționale.

R.P. Bulgaria, Todor
Martti

marea armistițiului într-o pace du
rabilă în Coreea și pentru accelera
rea reunificării pașnice și indepen- 

Pentru aceasta, a 
impune. în

dente a Coreei.
precizat vorbitorul, se 
primul rind. retragerea tuturor tru
pelor străine din Coreea de sud.

- ȘOMAJ"
pentru 1977

Pe măsură ce încep 
zilele noului an. 1977, 
nei mondiale confirmă 
primate de un șir de observatori cu 
un an în urmă, în sensul că redre
sarea inițiată la sfirșitul anului 1975 
va fi de scurtă durată. Fără a exclude 
probabilitatea unei tendințe de re
facere a economiei, observatorii aver
tizau, la vremea respectivă, că, în 
nici un caz, redresarea nu va marca 
începutul unei noi perioade de creș
tere pe plan mondial, așa cum s-a 
întîmplat cu redresarea care a ur
mat celui de-al doilea război mon
dial.

O simplă privire asupra celor mai 
recente previziuni referitoare la si
tuația economică pe 1977 confirmă, 
din păcate, că aprecierile acestor ob
servatori sînt pe punctul de a deveni 
realitate. Intr-adevăr. O.E.C.D. (or
ganism care cuprinde principalele 
țări dezvoltate ale lumii capita
liste — N. R.) s-a văzut in situația 
de a-și micșora previziunile anteri
oare pentru anul în curs. în cea de-a 
doua parte a anului 1976 rata creș
terii. potrivit estimărilor preliminare, 
a fost de 3.5 la sută în loc de 5 la 
sută, așa cum prevăzuse O.E.C.D. : 
prevederile pentru prima jumătate a 
acestui an au fost revizuite. în loc 
de 5,25 la sută scontindu-se acum 
pe o rată de numai 4 la sută, respec
tiv. de 3.75 la sută pe întregul an.

Trecînd acum la o analiză a 
perspectivelor pe diverse țări in par
te, apare limpede că nu există nici 
o șansă ca MAREA BRITANIE să 
cunoască vreo creștere semnificativă 
în acest an. Se opun unui asemenea 
curs situația, care in prezent apare 
fără ieșire, a lirei sterline, precum 
și reducerile bugetare necesitate de 
situația economică ; in aceste condiții, 
este, practic, imposibil să se conteze 
pe o rată de creștere care să depă
șească nivelul atins anul trecut, adică 
nici chiar între 2 și 3 la sută.

Nici în GERMANIA OCCIDEN
TALA nu va exista o situație mai 
favorabilă, previziunile pentru anul 
în curs indicînd că nu ne putem 
aștepta 
tică cu 
sută — 
trebuie 
de situația foarte sănătoasă a mărcii 
vest-germane. în realitate, economia 
R.F.G. poate fi mai fragilă decît se 
recunoaște îndeobște. Atît timp cit 
exportul se menține la - ■
înalte, lucrurile merg bine. In cazul

la o rată de creștere iden- 
cea de anul trecut- — 5,5 la 
care a fost foarte bună. Nu 
să ne lăsăm induși în eroare

niveluri

Opiniile unui expert 
occidental

cînd această situație se schimbă — și 
anumite semne în acest sens nu pot 
fi ignorate — atunci economia se va 
resimți in mod inevitabil. Pe de altă 
parte. Germania occidentală dă semne 
de oboseală structurală, numărul de
ceselor întrece numărul nașterilor eu 
200 000 pe an. iar numărul populației 
muncitoare este în declin. Utilajele 
uzinelor au devenit, in unele cazuri, 
învechite. Consumul intern, spre de
osebire de cazul Franței, rămine in 
urma creșterii economice generale. 

Performantele relativ spectaculoa
se ale JAPONIEI — pentru 1976 es
timările preliminare indică o rată de 
creștere de 5 la sută — cu greu vor 
mai putea fi menținute în acest an. 
Rezultatele bune obținute în 1976 se 
datorează, in mare măsură, exportu- 

. rilor spre S.U.A. și Europa occiden
tală. Intr-adevăr. Japonia a știut să 
profite din plin de începutul de re
dresare de scurtă durată. Ofensiva 
exporturilor nipone a provocat însă 
serioase nemulțumiri. Japonia fiind 
acuzată că practică o politică de 
„dumping". în aceste condiții, se

poate aprecia că 1977 va fi un an 
mai puțin favorabil și pentru Ja
ponia.

Cit privește STATELE UNITE, 
tendința de redresare începută în a- 
prilie 1975 s-a dovedit mai stabilă 
decît se credea, deși inflația s-a men
ținut. Pe această bază., se poate a- 
precia că rata de creștere în S.U.A. 
va fi între 5 și 6 la sută, așadar, mai 
mare decît în restul lumii occidentale.

Căutind o explicare a acestei înce
tiniri generale a activității economiei 
occidentale, nu se poate face abstrac
ție, desigur, de efectele crizei de 
carburanți, care au influențat condi
țiile economiei mondiale. Acest lucru 
se reflectă și în situația schimburi
lor, al căror volum pe plah mondial 
se aprecișză că va crește pe anul în 
curs cu numai 6 la sută. în compa
rație cu creșterea de 10 la sută în 
1976.

O altă explicație rezidă în înceti
nirea simțitoare a ritmului de inves
tiții în Europa occidentală. S.U.A. și 
Japonia. Motivul acestei încetiniri 
este evident : unitățile de producție 
funcționează mult sub capacitățile 
lor, practic, în fiecare țară a lumii 
capitaliste, situație care în nici un 
caz nu poate stimula investițiile.

Iată rațiunile în temeiul cărora se 
poate aprecia că în 1977 cuvintul de 
ordine va fi reflația, așa după cum 
și in 1974 s-a desfășurat o politică 
de reflație, pentru a stimula cererea. 
Probabil că prima țară din Europa 
occidentală care va urma o aseme
nea politică va fi Germania occiden
tală. Ar fi. de asemenea, surprinză
tor dacă S.U.A., sub noua adminis
trație. nu se va grăbi să-i urmeze 
exemplul.

■A spera însă că o asemenea poli
tică nu va declanșa un nou ciclu in
flaționist ar fi o dovadă de optimism 
împins dincolo de orice limite. Spi
rala inflație-șomaj pare, din păcate, 
să fie un fapt bine statornicit al 
vieții economice a lumii capitaliste, 
neintrezărindu-se pentru viitorul 
imediat posibilitatea de a controla 
acest proces — încheie articolul din 
ziarul amintit.

Consfătuirea conducăto
rilor editurilor de partid din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. R. D. 
Germană, Mongolia. Polonia. Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S. a avut loc 
la Praga. Din țara noastră a partici
pat Valter Roman, 
al P.C.R.. directorul 
In timpul lucrărilor 
schimb de păreri și 
legătură cu editarea 
politice.

Un comunist, Albert°. Mala- 
gugini, a fost ales membru al Tri
bunalului constituțional al Italiei, 
beneficiind de majoritatea absolută 
a voturilor exprimate în cadrul unei 
ședințe comune a celor două camere 
ale Parlamentului. După cum relevă 
numeroase ziarl) italiene, alegerea 
unui membru al Partidului Comunist 
Italian în acest important organ de 
stat ce înfăptuiește controlul consti
tuțional asupra activității Parlamen
tului reprezintă o recunoaștere a au
torității crescînde în țară a P. C. Ita
lian.

Ministrul italian de ex
terne Arnald° Forlani, a declarat 
că Actul final de la Helsinki consti
tuie. pentru Italia, o bază trainică și 
realistă in vederea aprofundării, in 
viitor, a relațiilor dintre cele 35 de 
țări semnatare. El a subliniat că Ita
lia. iși reafirmă hotărîrea de a pro- 
feda la o pregătire minuțioasă a 

exprimîn-r 
că se va 
o exami- 

mai bune 
în viață a

«Sda la o pregătire 
reuniunii de la Belgrad, 
du-și, totodată, speranța 
realiza, cu această ocazie, 
nare competentă a celor 
modalități de transpunere 
hotărîrilor adoptate în cadrul Confe
rinței de la Helsinki.

membru al C.C. 
Editurii politice, 
s-a efectuat un 

de experiență in 
literaturii social-

Un acord cu privire la trans* 
porturile maritime între R. P. Chi
neză și Finlanda s-a semnat la Hel
sinki. Acordul va facilita dezvoltarea 
schimburilor comerciale între cele 
două țări.

Bsmnul a cerut convoca
rea Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. pentru a exami
na acțiunile agresive întreprinse. Ia 
16 ianuarie, de un grup de mercenari 
străini asupra aeroportului și capita
lei ’ țării — Cotonou. In scrisoarea 
adresată președintelui Consiliului de 
Securitate se arată că în urma aces
tor acțiuni agresive s-au înregistrat 
victime în rindul populației și im
portante pagube materiale.

O nouă afacere de 
corupție, care impli
că direct vîrfurile re
gimului antipopular 
sud-coreean, practicile 
la care recurge acesta 
pentru a-și promova 
interesele au stirnit 
vîlvă în Japonia. E- 
courile acestei afaceri 
vin să se adauge fur
tunii provocate in ca
pitala niponă de „ca
zul Lockheed", ale că
rui consecințe în viața 
politică japoneză au 
lăsat, după cum se 
știe, urme adînci.

Dezvăluirile cu pri
vire la „activitățile" 
serviciilor secrete șud- 
coreene (K.C.I.A.) in 
Japonia au fost făcute 
de Donald Ranard, 
care în perioada 1970— 
1974 s-a ocupat de 
problemele Coreei de 
sud în cadrul Depar
tamentului de Stat al 
S.U.A. Potrivit decla
rațiilor sale, in perioa
da respectivă K.C.I.A. 
a plătit sume însem
nate de bani unor de- 
putați și politicieni ja
ponezi pentru a-i de
termina „să adopte o 
poziție favorabilă au
torităților de la Seul". 
In același context se 
menționează că fostul

premier Tanaka (în 
prezent inculpat și în 
procesul determinat 
de „cazul Lockheed") 
ar fi primit din par
tea autorităților sud- 
coreene sume pină la 
300 milioane yeni (un 
milion dolari) pentru 
„a trece cu vederea" 
scandalul determinat 
în Japonia de răpirea 
de la Tokio, de către 
agenți ai K.C.I.A., a 
fostului candidat la 
președinția Coreei de 
sud, Kim Dae Jung, 
adversar declarat al 
șefului actualului re
gim de la Seul. Se știe 
că, exact în aceeași 
perioadă. diplomații 
și agenții de spionaj 
sud-coreeni (care a- 
desea se confundă în
tre ei ca funcții) au 
procedat într-un mod 
similar și în S.U.A. — 
dezvăluirile asupra 
activității lor veroase 
producînd o unanimă 
indignare in cercurile 
opiniei publice ameri
cane — ceea ce de
monstrează că, departe 
de a fi un caz izolat, 
asemenea practici sînt 
curente pentru autori
tățile de la Seul.

Principalele partide 
de opoziție din Japo

nia — Partidul comu
nist și Partidul socia
list — au cerut să se 
procedeze fără, intir- 
ziere la o anchetă a- 
mănunțită in legătură 
cu cele afirmate de 
fostul diplomat ameri
can. în același timp, 
guvernul nipon și-a 
exprimat intenția de a 
se face lumină pină la 
capăt asupra acestei 
afaceri.

Noul scandal pune 
încă o dată în eviden
ță caracterul profund 
corupt al regimului de 
la Seul. care, simțind 
cum terenul îi fuge de 
sub picioare, caută 
prin orice mijloace 
să-și asigure sprijin 
din afară. După cum 
arată însă reacția pli
nă de indignare a opi
niei publice nipone și, 
cu puțin timp înainte, 
a celei din S.U.A., 
astfel de acțiuni, de
parte de a avea efec
tul scontat, se întorc 
împotriva inițiatorilor 
lor — regimul de la 
Seul, profund urît de 
masele sud-coreene. 
fiind tot mai izolat și 
pe plan extern.

Nicolae 
PLOPEANU

Austeritatea și caviarul...

Observatorul permanent 
al R.P.D. Coreene la O.N.U., 
Kwon Min Jun, a declarat că R;P.D. 
Coreeană se pronunță pentru trans
punerea în viată a rezoluției Adună
rii Generale, care vizează crearea de 
condiții favorabile pentru transfor-

Congresul național al 
sindicatelor din Portugalia 
a aprobat proiectul de statut al noii 
confederații generale a muncitorilor 
portughezi „Intersindicala Națională", 
prezentat de către comisia organiza
torică.

Manifestări consacrate centenarului

independenței de
BELGRAD

In cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului indepen
dentei de stat a României, in 
orașul iugoslav Novi Sad a avut 
loc la 28 ianuarie vernisajul 
unei expoziții de ceramică și 
tapițerie contemporană româ
nească.

stat a României

ROMA
1n seria manifestărilor consa

crate centenarului independen
tei de stat a României, la „Aca
demia di Romania" din Roma a 
avut loc, in prezenta a numeroși

oameni de știință și cultură, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști, un simpozion consa
crat luptei poporului nostru 
pentru independentă și suvera
nitate de-a lungul secolelor. 
Prof. Alexandru Mirean, secre
tarul bibliotecii române, a rele
vat importanta actului Unirii 
Principatelor Române, a cuceririi 
independentei de stat și a între
girii României din anul 1918. iar 
prof. Tito Feriozzi, cunoscut 
specialist in probleme de isto
riografie românească, a confe
rențiat despre „Vlad Tepeș — 
Dracula, mit și realitate isto
rică".

Neapole — orașul din 
Sudul tării, cu aproape 
1 300 000 de locuitori — 
focalizează, mai mult 
poate decit orice altă 
localitate, consecințele 
crizei economice prin 
care trece Italia si mo
dul cum se repercu
tează ele in viata coti
diană a diferitelor ca
tegorii de cetățeni. In 
această urbe, din 100 
de persoane. 76 nu au 
o slujbă garantată și 
trăiesc de pe o zi pe 
alta — cum constata 
recent ministrul mun
cii, Tina Anselmi. 
„Trezindu-se diminea
ța, mulți napolitani nu 
știu ce vor minca sea
ra", releva și primarul 
orașului. Maurizio Va- 
lenzi, citind, ca un 
zguduitor document, 
scrisoarea unui func
ționar, care iși prezen
ta tragedia personală 
in formula lapidară : 
„Sînt tată a patru șo
meri".

tn Calabria — tn a- 
celași Mezzogiorno do
minat de subdezvoltare 
— „criza economică, 
generalizată in întrea

ga tară, a agravat cri
za locală tradițională", 
după opinia liderilor 
sindicali ai provinciei. 
In comparație cu Nor
dul Italiei, veniturile 
pe locuitor sint- in Sud 
de 2—3 ori mai mici. 
In piețele satelor sici
liene, grupuri de oa
meni care „trăiesc mai 
din nimic", cum afirmă 
ei înșiși, tinjesc după 
o muncă ocazională. 
2 milioane locuitori 
ai Calabriei și-au pă
răsit in ultimii ani 
regiunea, in căutare 
de lucru spre orașele 
din Nord, unde sluj
bele mult dorite se lasă 
insă adesea mult sau 
zadarnic așteptate.

Pentru prima oară 
după război, criza eco
nomică este resimțită 
și de păturile mijlocii 
— funcționari, mese
riași și mici comer
ciant! — nevoite să o- 
pereze ajustări masive 
in bugetul propriu.

Paradoxal la prima 
vedere, in această sta
re prelungită de criză, 
Italia se bucură de 
faima de a fi fost in

1976 unul din cei mai 
mari importatori eu
ropeni de... „Rolls 
Royce“-uri. de șampa
nie și caviar. Este un 
indiciu că pentru unii 
criza este profitabilă. 
Spre a ilustra sugestiv 
proporțiile inechității, 
un redactor al Televi
ziunii naționale italie
ne a calculat că pre
țul unui „Rolls Royce" 
echivalează cu totalul 
salariilor încasate de 
un muncitor în decurs 
de 20 de ani de trudă. 
Si nu putini dintre cei 
ce-și pot permite achi
ziționarea unor aseme
nea articole de lux 
și-au agonisit averile 
pe căi lăturalnice. Pre
sa italiană anunța re
cent că. printr-o escro
cherie pe seama sta
tului, un grup de indus
triași și-a suplimen
tat veniturile cu 21 mi
liarde de lire. Cum 
spunea, cu ironie, un 
ziar : „Fiecare cu pro
blemele sale financia
re"...

Petre STANCESCU

• UN INTELECTUAL 
ANTIFASCIST. Primăria 
din Milano au avut loc recent 
un șir de festivități speciale, in 
cadrul cărora a fost comemora
tă figura luminoasă a antifas
cistului Piero Gobetti, tova
răș apropiat de luptă al lui An
tonio Gramsci, fondatorul P.C. 
Italian. între altele, Gobetti, de 
la a cărui moarte s-au împli
nit 50 de ani, a fost redactorul 
paginii de artă și cultură a zia
rului comunist „Noua Ordine", 
condus de Gramsci. Personali
tatea sa a fost evocată într-un 
emoționant film documentar de 
un șir de oameni politici și de 
cultură, între care senatorul co
munist Umberto Terracini și 
scriitorul Eugenio Montale, lau
reat al Premiului Nobel pentru 
literatură, care au evidențiat 
contribuția lui Gobetti la lupta

împotriva dictaturii fasciste, 
pentru o societate democratică 
în Italia.

• STAȚIE POLARĂ JN 
DERIVĂ. In prezent, în zona 
polului geografic al Pămîntului 
se găsește stația sovietică de 
cercetări științifice „Polul Nord 
22", în derivă de peste trei ani. 
Ea a ajuns în zona „derivei 
aniticiclonice", ceea ce ii garan
tează o existență îndelungată. 
De obicei, banchiza de gheață, 
ajungând în ape mai calde, în
cepe să se topească și se dezin
tegrează. Deocamdată însă „Po
lul Nord 22“ nu este amenințată 
de o asemenea eventualitate. 
Colaboratorii stației, care se 
află la 2 000 km de țărmul nor
dic al continentului, au stabilit 
că în Arctica există tendința de 
scădere a temperaturii și de

creștere a gradului de salinita- 
te a apei. Ei au efectuat, de a- 
semenea, o serie de alte cerce
tări importante.

• ATENTAT ÎMPO
TRIVA CULTURII.
dra au fost vîndute pentru 
suma de 1 250 000 dolari șapte 
pagini reprezentind un frag
ment dintr-un exemplar foarte 
rar al capodoperei literaturii 
iraniene „Șahname" de vestitul 
poet Firdousi (sec. X—XI). Pa
ginile respective au fost scoase 
din volum de către proprieta
rul acestuia,’ Arthur Hugton-jr., 
fost președinte al muzeului 
„Metropolitan" din New York. 
Smulgerea filelor din prețiosul 
volum, care reprezintă un bun 
al întregii civilizații umane, a 
stirnit indignare în cercurile 
oamenilor de cultură. într-o

scrisoare adresată ziarului „In
ternational Herald Tribune", 
cetățeana Dolores Dee din 
S.U.A. scria : „A. Hugton nu a 
avut nici un drept moral să 
vindă acest manuscris, cu atit 
mai mult să-l deterioreze. A- 
ceastă operă de artă aparține 
poporului iranian, căruia tre
buie să-i fie înapoiată".

® STARE DE URGEN- 
JĂ Islanda de Nord este a- 
menințată de un puternic cu
tremur sau de o nouă erupție 
vulcanică de mare amploare — 
avertizează geologii de la 
Reykjavik. în regiunea de nord 
a țării, pămîntul a început de 
mai multe zile să se „miște" la

intervale scurte. Săptămina tre
cută, de exemplu, la Akureyri, 
oraș situat in apropiere de Cer
cul Polar, au fost înregistrate 
peste o sută de miniseisme de 
cîte 2.5—3 grade (după scara 
Richter), iar pămîntul s-a „um
flat" cu 6.5 mm. Potrivit spe
cialiștilor, cînd au loc aseme
nea fenomene este de așteptat 
fie un pifternic cutremur, fie o 
erupție vulcanică. Ca urmare, 
autoritățile au declarat starea 
de urgență in regiunea respec
tivă și au început evacuarea 
populației.

@ BUCĂTĂRII SO
LARE. Danemarca va livra 
Voltei Superioare, cu titlu ex

perimental, 250 bucătării solare. 
Principiul acestora este simplu : 
cu ajutorul unei mari oglinzi, 
care captează și reflectează ra
zele soarelui, se pot fierbe doi 
litri de apă in cîteva minute.

® PERICOLELE FU
MATULUI LA VOLAN. 
Fumătorii sînt de două ori mai 
susceptibili decit nefumătorii 
de a avea accidente de auto
mobil fatale, a declarat profe
sorul Julian Waller de la Uni
versitatea din Vermont. El a 
menționat că un conducător 
auto care fumează două sau 
trei pachete de țigări pe zi se 
resimte ca după consumarea a 
două sau trei halbe de bere.

® UN PARAZIT AL 
CEREALELOR, oun°scut

în Mexic sub numele de „Cha- 
huixtle", a provocat in anul a- 
gricol 1976—1977 pierderi de 
500 000 tone in recolta de grîu 
a țării — informează agenția 
Prensa Latina. Dăunătorul și-a 
făcut apariția in statul Sonora. 
Asociația producătorilor agricoli 
din regiune a avertizat că se 
impune adoptarea unor măsuri 
urgente, deoarece acest parazit 
ar putea compromite aprovizio
narea cu grîu a țării.

• MINISTAȚIE RA- 
DIO-TV. în Ruanda se ex
perimentează o miniștație releu 
pentru programele de radio și 
televiziune retransmise prin 
sateliți. Stația poate fi ușor 
transportată și instalată in cîte- 

,va ore, fiind de un real folos 
în eforturile pentru răspîndirea 
învățămîntului.

• STRĂMOȘ AL ES
CHIMOȘILOR. In nOTdul 
Canadei, pe insula Banks, a 
fost găsit un maxilar uman 
datînd, potrivit aprecierilor, de 
acum 3 600 de ani. S-a consta
tat că pe această insulă in 
jurul anului 4000 î.e.n. își a- 
veau tabere vînători arctici, așa 
cum atestă diferitele unelte 
confecționate din os și piatră. 
Maxilarul provine, așadar, de la 
un strămoș al eschimoșilor de azi.
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