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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
vor face o vizită oficială de prietenie 

în Republica Islamică Mauritania
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu vor efectua o

vizită oficială de prietenie în Re
publica- Islamică Mauritania, la 
invitația președintelui Moktar

Ould Daddah și a doamnei Ma- 
rieme Daddah, în a doua parte a 
lunii februarie a.c.Sub semnul preocupării sistematice pentru sporirea eficienței SCRISOAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresată tuturor celor care l-au felicitat

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a vizitat ieri unități industriale

și expoziții economice din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialis
te România, a făcut, 
în cursul dimineții de 
miercuri, o vizită de lu
cru în întreprinderi din 
Capitală, precum și la 
Complexul expozițional 
din Piața Scinteii.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit 
de tovarășii Manea 
Mănescu, Ion Dincă, Ion 
loniță, Paul Niculescu, 
ton Ursu și Mihai Mari
nescu, viceprim-minlstru 
ai guvernului, președin
tele Comitetului de Stat 
ai Planificării.
Actuala întilnire de lucru se în

scrie in succesiunea de vizite pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
făcut, de Ia începutul anului, in Ca
pitală și in tară, pentru a examina, 
la fața locului, împreună cu cadre de 
conducere ale unor ministere, cen
trale industriale și Întreprinderi, mo
dul cum se înfăptuiesc măsurile sta
bilite privind reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, e- 
nergie și combustibil, a cheltuielilor 
de fabricație, introducerea în pro
ducție a tehnicii și tehnologiilor a- 
vansate, înnoirea și modernizarea 
produselor, creșterea susținută a pro
ductivității muncii — obiective prio
ritare, la ordinea zilei, subliniate cu 
pregnantă de secretarul general al 
partidului la Plenara C.C. al P.C.R. 
și la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R., de la sfîrșitul anului 
trecut.

Analiza acestei vaste problematici 
a început la întreprinderea „Elec-

— unitate prevătroaparataj"
zută a deveni un adevărat etalon în
rindul uzinelor producătoare de apa
raturi și echipamente electrice și e- 
lectrotehnice in acest cincinal al re
voluției tehnico-științifice.

în centrul dezbaterii, la care au 
participat tovarășii loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Maxim Berghianu, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, alte cadre din cele două minis
tere, precum și specialiști din cen
trale de resort și din întreprindere,

La expoziția produselor noi și modernizate de la „Electroaparcrtaj" Complexul expozițional din Piața Scinteii: discuție rodmcâ cu specialiștii din domeniul construcțiilor de mașini

0 sugestivă imagine a sentimentelor de stimd și afecțiune afe oamenilor muncii fațâ de secretarul general al partidului

s-au aflat măsurile stabilite de con
ducerea partidului pentru promova
rea largă a progresului tehnic, re

Cîmp larg — producției de utilaje
cu performanțe tehnice superioare

Discuția, care s-a purtat în fața 
unei expoziții reprezentative, pre
cum și în secțiile de fabricație, a 
scos în relief succesele acestui co
lectiv, precum și posibilitățile mari 
existente pentru creșterea generală 
a eficienței întregii activități. Au 
fost evidențiate, in acest context, 
preocupările privind reproiectarea 
produselor și introducerea în fabri
cație a unor sortimente mai ușoare 
și de dimensiuni mai mici, dar cu 
performanțe tehnice superioare, com
petitive din toate punctele de vedere 
cu produsele similare de pe piața 
mondială. Odată cu reproiectarea 
produselor a fost concepută, așa cum 
a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
o folosire pe scară mai largă a înlo
cuitorilor, precum și modernizarea 
unor tehnologii.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu factori de 

ducerea cheltuielilor de investiții, 
sporirea eficienței întregii activități 
economice.

răspundere a evidențiat faptul că, în. 
acest mod, unitatea va reuși să înre
gistreze, la nivelul anului 1977, o eco
nomie de metal de 1 500 tone, din 
care 560 tone neferoase și 8 000 kg 
metale prețioase. Apreciind noile ti
puri. de aparaturi de joasă tensiune 
concepute de colectivul întreprinde
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă conducerii ministei*ului, 
specialiștilor să acționeze pentru ac
celerarea introducerii în fabricație a 
noilor produse, astfel incit nivelul de 
eficientă economică al activității să 
poată spori într-un ritm și mai ridi
cat, de la an la an.

Exprimînd satisfacție față de mo
dul în care unitatea acoperă necesa
rul cu aparataj de joasă tensiune al 
economiei naționale, secretarul gene
ral al partidului a subliniat, totodată, 
importanța asimilării mai rapide în 
circuitul productiv și la înalt nivel 

competitiv a noilor produse, astfel ca 
importurile de asemenea echipamen
te să fie reduse cit mai mult.

O problemă de maximă impor
tanță. abordată în cadrul discuției, 
a fost aceea a unificării și tipizării 
producției de piese și subansamble 
mici. In acest Jcadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se stu
dieze posibilitatea debitării centrali
zate a acestora prin producerea lor 
la o singură unitate, pentru a se eli
mina risipa de forțe și a se obține, 
în același timp, o reducere a costu
rilor de fabricație.

Vizitîndu-se, in continuare, unele 
secții de fabricație, au fost remarca
te, cu această ocazie, tehnologia de 
sudură1 a contactelor, forjarea rota
tivă, bobinarea automată, precum și 
o serie .de mașini de reglaj și stanțat. 
Secretarul general al partidului reco
mandă ca producția acestor utilaje să 
fie extinsă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat, totodată, de programele de 
dezvoltare a unității în acest cincinal, 
apreciind. în acest cadru, preocupa
rea ministerului, a specialiștilor pen
tru realizarea de noi capacități pe 
actualele suprafețe de producție, prin
(Continuare în pag. a III-a)

cu prilejul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, cu pri
lejul aniversării zilei sale de naștere, 
numeroase telegrame de felicitare — 
din partea comitetelor județene de 
partid, consiliilor populare județene, 
ministerelor, a instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, comitetelor 
de partid din diferitele unități econo
mice și instituții, precum și din 
partea unui foarte mare număr de 
oameni ai muncii de pe întreg cu
prinsul patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

Telegramele dau glas. în vibrante 
expresii, sentimentelor de dragoste,

„Doresc să exprim călduroase mulțumiri activiștilor de partid și de stat, organizații
lor'de partid, de masă și obștești, ministerelor, instituțiilor de stat centrale și locale, 
tuturor oamenilor muncii care mi au adresai ielicitări și urări cu prilejul zilei mele de 
naștere. Apreciez aceste ielicitări și urări ca o expresie a încrederii și atașamentului 
profund al întregului popor țață de qloriosul nostru partid comunist — în rîndurile că
ruia am crescut și m-am format ca militant revoluționar.

Tuturor celor care m~au felicitat Ie adresez, la rîndul meu, cordiale urări de sănă
tate și fericire, de succese și satisfacții tot mai mari în activitatea consacrată înfăp
tuirii politicii partidului, progresului și prosperității patriei noastre socialiste”.

NICOLAE CEAUȘESCU

In Capitală - realizări de seamă in luna ianuarie
Oamenii muncii din întreprin

derile industriale ale Capitalei au 
incheiat prima lună a anului 
cu o producție globală suplimen
tară în valoare de 239 milioa
ne lei. Printre altele, acest spor de 
producție se concretizează în 500 tone 
țevi din oțel, 217 tone mașini și uti
laje tehnologice pentru industria me
talurgică, motoare cu ardere internă, 
transformatoare și autotransforma- 
toare de putere. De asemenea s-au 
produs suplimentar, mijloace de au
tomatizare electronice tot'alizind 16 
milioane lei. aparataj electric de joa

Opere memorabile, născute din 
epopeea marilor răscoale țărănești

Decenii de-a rîfidul, scriitorii și ar
tiștii plastici n-au încetat de a se con
sidera angajați civic și etic în dra
ma din februarie-martie 1907 a mi
lioanelor de robi ai pămintului. dra
mă care prin finalul ei depășea cu 
mult intenția tragicilor elini de a 
trezi în conștiința spectatorilor „com
pasiune" și „groază".

Semne ale furtunii din primăvara 
lui 1907 se înregistraseră 
cu mult înainte de anul 
marii răscoale, poemul coș- 
bucian Noi vrem pămint 
— autentic manifest revo
luționar datat 1894 — fiind 
o uvertură memorabilă. 
Pentru Vlahuță. răscoalele 
cuprinseserâ țara in 1907 
o „tempestă" pe mare ; 
N.D. Cocea 
riaș incendiu, din vilvătăile căruia 
s-a aprins „Facla" — revista din 1910; 
la Caragiale, in al său „1907 — din 
primăvară pină-n toamnă", frapează 
„sinistrul", „clementul deslănțuit", iar 
la Arghezi, „secerișul de singe". Indi
ferent de momentul elaborării, lite
ratura lui 1907 e permanent acuza
toare, în totul realistă, subliniind din 
unghiuri multiple eroicul și tragicul. 
Sub impresia imediată a masacrului

■
t I

care 
erau 

pentru 
„un uragan orb“ sau u-

aniversării zilei
recunoștință și atașament ale comu
niștilor, ale tuturor cetățenilor pa
triei, fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înaltei prețuiri pe care 
întreaga națiune o acordă activității 
sale neobosite consacrate înfăptuirii 
aspirațiilor fundamentale de progres 
și bunăstare ale poporului român, 
înfloririi României socialiste și creș
terii prestigiului ei în lume, cauzei 
socialismului, păcii și colaborării in
tre națiuni.

, Telegramele adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase urări 
de. viață îndelungată, sănătate și fe
ricire, succese tot mai mari in mun
ca de cea mai înaltă răspundere în 
fruntea partidului și statului, spre 

să tensiune și mijloace de automati
zare electrotehnice în valoare de 3 
milioane lei și. respectiv. 5 milioane 
lei, aproape 600 tone produse macro- 
moleculare de bază. 120 tone mate
riale și elemente de construcții din 
mase plastice, medicamente în valoa
re de peste 14 milioane lei. 126 mii 
mp țesături. 112 mii bucăți tricotaje, 
14 000 perechi încălțăminte. 750 tone 
uleiuri comestibile. Totodată, se cu
vine subliniat că. planul productivi- ' 
tații munții a fost depășit cd 2.1 Ia 
sută. (D. Tircob).

celor unsprezece mii, s-au publicat 
pamflete, poeme vestejitoare, proze 
scurte, nenumărate articole de atitu
dine.

Să menționăm într-un rapid tur de 
orizont poemul ..1907“ de Al. Vlahuță, 
tripticul de sonete Zile de durere de 
Panait Cerna. Scrisoarea deschisă a 
unui melc de D. Anghel și Șt. 
O. Iosif, schițe și nuvele. între 

cafe Măcar o lacrimă de Paul Bujor, 
Furtună veteranul de I. I. Mirones- 
cu. Rătăcirea din Stoborăni de Spi
ridon Popescu.(de indiscutabilă au
tenticitate psihologică). In ziua aceea 
de mart și Un instigator de Mihail 
Sadoveanu. Perspectivele se încruci
șează. incit de pildă legenda despre 
așa-zișii instigatori, lansată de ofi
cialitatea burgheză, e denunțată în 
forme diverse. „Nu căutați aiurea și 
altora pricină ! / Că nu e nici N, 
Iorga. nici G. Coșbuc de vină. / Ci 
Sărăcia cruntă, eterna Sărăcie !“... 
Versurile citate (din Scrisoarea des-

de naștere
binele și propășirea României, pen- 
trul triumful socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei. Este 
reafirmată, totodată, voința oameni
lor muncii, a întregului popor, de 
a-și consacra întreaga energie și ca
pacitate creatoare înfăptuirii hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea. traduce
rii -neabătute în viață a Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism.

In legătură cu telegramele și scri
sorile care i-au fost adresate cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis următoarea 
scrisoare :

Sporește mecanizarea 
în minerit

Cercetarea științifică își spune tot 
mai hotărit cuvintul în cea mai ti- 
nără exploatare minieră din Țhfa 
Oașului. — mina Turț. Prin mecani
zarea transportului în trei abataje de 
mare productivitate cu ajutorul scre- 
perelor-troliu. introducerea la înain
tări pe galerii a mașinii de încărcat 
cu siloz, de mare capacitate, precum 
și prin exploatarea zăcămîntului cu 
banc subminat și prin metoda cu 
inmagăzinare, cu panouri scurte, se 
înlocuiește munca a 117 mineri.
------ ț----------------------------------------  

chisă a unui melc) rezumă sensul tu
turor ripostelor pe tema în cauză. 
Pamfletul caragialean 1907 — din pri
măvară pînă-n toamnă, publicat la 
Viena. în ziarul Die Zeii, are în ve
dere rapacitatea latifundiarilor și a- 
rendașilor, corupția levantină a apa
ratului administrativ și antagonis
mele 
fiind : 

de clasă, soluția îndreptării 
„o lovitură de stat“, „abolirea 

alcătuirii politice de uzur
pare. desființarea celor mai 
odioase sisteme boierești11 
și realcătuirea statului din 
temelii. In pamfletele lui 
N. Iorga din Neamul româ
nesc minia ia dimen- 

explozive. blestemul savan- 
patriot vizind pe „hîzii pa

neghiobi sau vîn- 
Cocea, în Facla, a- 
ciceroneene își aso- 
și ironia : „Săracii

siuni
tului ....
liticiani mîncați de pofte și nevolni
cii", „ciocoimea obraznică și proastă", 
pe „cîrmuitorii 
duți“... La N.D. 
postrofe retorice 
ciază sarcasmul 
nu sînt printre țărani. Cei 11 000 de 
asasinați pe cimpul răscoalelor au lă
sat moșteniri bogate. Văduvele lor, 
părinții și copiii lor trăiesc in bel
șug. nici nu le pasă de iarna care 
vine". „Jertfa, lor (...) suprema jertfă 
a muncitorului flămînd și gol, a fost 
o jertfă zadarnică ? Pînă cind ?“

Monumentul cel maî expresiv con
sacrat dramei din 1907 rămîne pînă 
astăzi Răscoala (1932), capodopera lui 
Liviu Rebreanu, în același timp una 
din operele fundamentale ale litera
turii române. Ideea de frescă amplă 
este evidentă și în „1907“ de Cezar 
Petrescu, roman în trei volume 
(1933), care, extinzîndu-se prea mult, 
strînge mai puțin din esența realită
ților tragice. Elementul comun celor 
doi romancieri ține de viziunea sub
liniat plastică, accentul căzînd pe 
spectacol, de unde acțiunea în trepte 
— trei acte, ca într-o dramă: pregă
tirea, izbucnirea, represiunea sînge- 
roasă. Romanul lui Rebreanu a fost 
ecranizat, al lui Cezar Petrescu — 
teatralizat, sub titlul Pîr.jolul. Dife
riți ca metodă, ambii insistă însă a- 
supra pregătirii mișcărilor, punînd 
psihologia mulțimilor în raport cu 
problemele sociale și economice, în- 
registrînd nemulțumiri surde ori fă
țișe. zvonuri, semne prevestitoare. 
De la Octav Băncilă pînă Ia Corneliu 
Baba, în pictură și grafică frapează 
scene culminante, incendii, amurguri 
in flăcări. contraste între brazda 
neagră și zăpezile pornite spre dez-

Constantin CIOPRAGA
(Continuare in pag. a IV-a)

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE: 
Viața de partid; Festiva
lul național „Cîntarea 
României” în județele 
țării; Note de lectură; 
Sport; Din țările socialis
te ; Răsioind presa străi

nă ; De pretutindeni
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responsabilitatea comunistă in activitatea
tehnicde cercetare, pentru progres

decisivă

producției

Cunoașteți această experiență ?

DIN REZIDUURI POLUANTEimportant in discuții l-a

stabilite

rînd, este vorba de
trei-

produse din lemnlărgirea gamei de

AI. PLAIEȘU

la 
în

acestui scop i-am 
studiile mele din

caracterizează
fost 

seamă și

B-12. 
poate 
furaj.
Vin-

este de mentio- 
că. în prezent, se 
pe o scară tot 
dejecțiile de pă-

participanții la adunare 
dezbaterilor — și a fost 
făcut-o într-o măsură 
decit materialele supuse

de cercetare, realizată recent, va 
crea posibilități sporite pentru creș
terea aportului institutului la reali
zarea unor nave cu performanțe tot 
mai ridicate. (Dan Plăeșu).

sarcini patriotice pe care 
pune cu deosebire în 
revoluției tehnico-științi-

suprafața solu- 
gropi betonate

în imagine : Moment de muncă în 
biroul de calcul ICEPRONAV. 
(Foto : Ion Lazăr).

colectivului de 
îndeplinirea obiec- 
de Congresul al 
de promovare a 
românești, de re-

Viteazu, 
în zilele 
această u- 

avea loc o 
specialiștilor

ADUNĂRI PENTRU DĂRI DE SEAMĂ SI ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

mare număr 
din alte ju
de rezultate, 
în acest an 
metoda și

mediului am- 
poluării provo- 
de eșapament), 
măsuri ferme —

(I.C.F.R.P.) 
din modestia 
pe comuniști, 
amintite în da- 
în . discuții. în

In imagine: tractoare și camioane românești executa operațiunile grele 
de descărcat șl transportat buștenii în halele de debitare. (E. Dichiseanu)

NUTREȚURI, VITAMINE, ENERGIE

CUM STIMULEAZĂ MUNCA POLITICO EDUCATIVĂ

începem aceste însemnări despre 
adunarea pentru dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază nr. 2 
cercetare din secția de lubrifianți și 
produse petroliere grele a Institutu
lui ploieștean de cercetări și proiec
tări tehnologice pentru rafinării și 
instalații petrochimice J‘
cu citeva date care, 
ce-i 
abia dacă au 
rea de 
cursul perioadei analizate, colectivul 
secției — in care proporția comuniș
tilor se ridică la 50 la sută — s-a 
distins în mod deosebit prin elabo
rarea unui procedeu original de se
parare a hidrocarburilor, menit să 
producă materii prime destinate chi
mizării ; cu participarea colectivului 
de lucru care a elaborat tehnologia 
respectivă s-a trecut la proiectul de 
execatie. fiind vorba de construirea 
în acest cincinal a trei instalații in
dustriale pe platformele petrochi
mice de la Brazi, Borzești și Năvo
dari, prin realizarea cărora — cu 
materiale și materii prime din tară 
— se obține o reducere a importului 
in domeniul respectiv. în același 
timp, cercetătorii din secție au efec
tuat un șir de studii și cercetări, 
pe temeiul cărora au formulat reco
mandări eficiente de utilizare a 
unor lubrifianți indigeni din produc
ția curentă in locul celor importați ; 
au fost elaborate noi produse, prin 
care s-au înscris, de asemenea, eco
nomii valutare.

Am considerat necesar un aseme
nea preambul tocmai pentru a ilus
tra temeiul afirmațiilor făcute de 
darea de seamă și de către vorbitori 
cu privire la faptul că organizația 
de bază a abordat problemele pro
fesionale în spiritul sarcinilor trasa
te tuturor lucrătorilor din cercetare 
de secretarul general al partidului, 
prin prisma activității de partid des
fășurate în rindul 
cercetători pentru 
tivelor _
XI-lea al P.C.R., 
științei și tehnicii 
ducere a consumurilor materiale și 
a cheltuielilor valutare.

— O condiție importantă, care stă 
la baza reușitelor noastre, o con
stituie. fără doar și poate, efortul 
neîntrerupt de perfecționare a stilu
lui și metodelor muncii de partid, 
spunea dr. ing. Doru Grigoriu, șeful 
secției. Sprijinul primit de conduce
rea secției din partea biroului orga
nizației de bază în elaborarea planu
lui de cercetare, discuțiile purtate 
cu cercetătorii, munca politică des
fășurată în rîndul acestora, dezbate
rea în adunările generale de partid 
a modului cum sînt repartizate sar
cinile de lucru între cercetători, ur- 
mărirea lunară a cheltuielilor pe 
teme și analiza activității colective
lor de cercetare din secție au coridus 
și conduc la educarea în spirit pa
triotic, comunist a tuturor cadrelor, 
la creșterea neîntreruptă a eficientei 
muncii de cercetare, ia valorificarea

neintirziată in producție a rezulta
telor acesteia.

O idee dominantă a dezbaterilor 
a constituit-o răspunderea partinică 
ce revine comuniștilor din institut 
pentru promovarea progresului teh
nic ca cerință de bază a înfăptuirii 
exigentelor revoluției tehnico-științi- 
fice, in lumina faptului că faza pro
iectării are o însemnătate 
pentru întreaga evoluție ulterioară 
a eforturilor din sfera 
îndreptate spre creșterea performan-

în întreprinderi a propriilor produ
se, iar legătura cercetătorilor cu be
neficiarii temelor lucrate de ei să se 
permanentizeze. în același timp, mem
brilor de partid le revine și sarcina 
de a se situa in fruntea acțiunii de 
îmbogățire mai rapidă a zestrei de 
brevete științifice, de a stimula des
fășurarea unei puternice mișcări de 
inovații și raționalizări.

Sarcinile complexe care stau în 
fața cercetării aduc pe prim-plan și 
problema însușirii unei înalte cali-

Viața de partid la Institutul de cercetări 
și proiectări tehnologice - Ploiești

telor tehnice, reducerea consumuri
lor, obținerea unei eficiențe supe
rioare.

Exprimînd dorința comuniștilor, a 
colectivului de a obține mereu mai 
mult și mai bine, atît șeful secției, 
cit și alți vorbitori, intre care ingi
nerii 
Toma, 
nerile

Ștefan Despa și Dumitru 
au propus — si propu- 
au fost incluse în hotărî- 

rea adoptată — ca organizația de 
bază, considerind preocuparea pen
tru introducerea noului ca un factor 
primordial al creșterii eficientei ac
tivității economice, să intensifice 
schimburile organizate de idei intre 
cercetători și colective, dezbaterea in 
comun a 1 unor teme, să urmă
rească mai sistematic, prin control 
de partid, cum se aplică in produc
ție rezultatele cercetării, să stimu
leze prin munca organizatorică si 
politico-educativă preocuparea pen
tru integrarea cercetării cu proiecta
rea și învătămîntul superior, ca și 
pentru intensificarea exportului de 
produse ca expresie a valorificării 
superioare a inteligentei creatoare 
românești.

în acest sens, elemente puternic 
dinamizatoare — insuficient folosite 
pină acum — le reprezintă antrena
rea tuturor membrilor de partid, 
inclusiv a cadrelor de conducere, 
la îndeplinirea sarcinilor organiza
ției, alcătuirea unor colective cu 
misiunea expresă de a studia 
o problemă sau alta și a formula 
propuneri biroului. perfecționarea 
activității de urmărire a hotă- 
rîrilor adoptate, în primul rînd prin 
întocmirea unei evidențe precise, cu 
termene concrete, de la care să nu 
se admită abateri.

în lumina exigențelor formulate 
de conducerea partidului, potrivit 
cărora specialiștii din cercetare sint 
chemați să aducă o importantă con
tribuție la reducerea consumurilor 
materiale și energetice, vorbitori ca 
Stelian Baican, Constantin Dobres- 
cu, Marin Zota s-au oprit asupra 
unor noi modalități prin care orga
nizația de partid poate acționa în 
această direcție : fiecare colectiv să 
ia in lucru și o temă de studiu pe 
asemenea profil, cercetătorii să par
ticipe nemijlocit la experimentarea

ficări, a ridicării pregătirii profe
sionale a tuturor cadrelor — subli
niau. în cuvintul lor, tovarășii Ion 
Farcaș și Gheorghe Bulăreanu., In- 
sistind asupra ajutorului pe care 
trebuie să-l primească în această 
direcție îndeosebi cadrele de tehni
cieni, laboranti și muncitori din .sec
ție, vorbitorii au subliniat necesita
tea ca munca politică a organizației 
de partid să releve mai insistent im
portanta și să sprijine mai puternic 
în acest fel perfectionarea profesio
nală — ea rodul unui efort indi
vidual neîntrerupt, al muncii și pa
siunii fiecăruia, al înțelegerii aces
tei înalte 
partidul o 
cincinalul 
fice.

Un loc __
ocupat, cum era și firesc, activitatea 
ideologică și politico-educativă a or
ganizației de partid. în spirit critic 
și autocritic, vorbitorii — dintre care 
amintim pe Ion Petre și Vasile Ciis- 
tea — au relevat necesitatea pro
movării mai insistente a metodelor 
care au dat cele mai bune rezultate 
in direcția modelării profilului spi
ritual al omului de știință de tip 
nou, personalitate creatoare cu acti
vitate temeinic ancorată în realită
țile vieții, militant politic activ, pro
fund devotat partidului și poporului. 
Ridicarea nivelului invățămîntului 
politico-ideologic desfășurat in sec
ție, urmărirea rezultatelor obținute 
de cei care studiază la universitatea 
politică și de conducere, prezentarea 
unor referate pe probleme ideologice 
și educative, munca de la om la om, 
acțiuni în afara institutului s-au 
conturat ca unele din mijloacele care 
se cer necontenit îmbunătățite.

Preocupați de creșterea rolului 
conducător al organizației de partid, 
tovarășii Vladimir Dodon, Aurica 
Roncea, Gheorghe Nicolescu. Rodica 
Popescu și Alexandru Secăreanu au 
supus unei analize exigente activi
tatea desfășurată pe linia întăririi 
organizației prin primirea de noi 
membri de partid, subliniind nece
sitatea primirii unui număr mai 
mare de cadre muncitorești și, tot
odată. cerința de a se asigura o în
drumare mai competentă, mai apro

piată, cu rezultate cit mai bune, a 
organizațiilor U.T.C. și sindicale.

Evident, 
au conferit 
bine că au 
mai mare 
discuției — o largă deschidere spre 
viitor. Pornind de la obiectivele 
prioritare ce stau în fața secției, ca 
și de la unele îndatoriri speciale le
gate de protejarea 
biant (reducerea 
cate de gazele 
adunarea a statuat 
înscrise în hotărîrea adoptată și pe 
care noul birou s-a angajat să le 
urmărească cu strictețe — menite 
ducă la " 
întăririi 
lective, 
zitiv al 
tente a 
și îndeosebi a celor tineri, urmăririi 
exigente și riguroase a îndeplinirii 
sarcinilor și hotăririlor.

să 
realizarea sarcinilor pe calea 

muncii și conducerii co- 
antrenării întregului dispo- 
organizatiei, educării mai a- 
tuturor membrilor de partid

Maria BABOIAN 
Constantin CAPRARU

$ ■■ '

Institutul de cercetare și proiec
tare pentru construcții navale 
(ICEPRONAV) Galați, care a împli
nit 10 ani de activitate, asigură do
cumentația pentru toate șantierele 
navale ale țării. După cum am fost 
informați de inginerul Lucian Abu- 
rel, directorul institutului. în acest 
an, aici se pregătesc documentații

pentru numeroase tipuri de nave : 
cargouri multifuncționale, remor
chere maritime, completuri de trans
port minereu, împingătoare mariti
me, nave tehnice etc. Concomitent, 
specialiști ai institutului urmăresc 
în cadrul diferitelor șantiere din 
tară finalizarea unor nave. Notăm, 
de asemenea, că dezvoltarea bazei

Preocupări pentru
în cadrul I.F.E.T, Pitești, o unitate 

cu pondere economică mare este 
cea de exploatarea, transportul 
și industrializarea lemnului din 
Curtea de Argeș. Activitatea pro
ductivă a colectivului de muncă de 
aici este de a da masei lemnoase o 
Întrebuințare valorică tot, mai ridi
cată. De altfel, spune ing. Nicolae 
Bădîrcea, directorul unității, chiar 
indicatorii din planul pe 1977 expri
mă vizibil acest lucru. Sporurile se 
vor înregistra, in principal, pe seama 
ridicării indicelui de valorificare a 
masei lemnoase, care va fi în anul in 
curs de 85 la sută, fată de 80 la sută, 
cît a fost în 1976.

După cum am fost informați, în 
unitate dau bune rezultate un șir de 
tehnologii moderne de exploatarea 
și industrializarea masei lemnoase. 
In ce privește exploatarea, arborii 
eu coroană cu tot sînt aduși pe 
trailere în depozite de preindustria- 
lizare, unde sînt secționați, sortați și 
dirijați, după necesitate, in vederea 
fabricării cherestelei, celulozei, lă
zilor, PAL-ului, mobilei. Totul, 
după cum se vede și din fotografie, 
se realizează mecanizat și nimic nu 
se pierde. între fruntașii întreprin
derii îi consemnăm pe lucrătorii fo
restieri Ion Gagiu, Ion State, Dan 
Dobrin, Nicolae Gută, Vasile Go- 
lescu. Radu Popescu. (Gheorghe 
Cîrstea).

închipuiti-vă un copac 
de... metal pe ale cărui ra
muri sint montate robinete, 
un manometru, un contor 
de gaze și un arzător. Di
rectorul Combinatului in- 
tercooperatist de creștere 
și ingrășare a porcilor din 
Tomești. județul Iași, tova
rășul Vasile Vasilescu, des
chide un robinet, scapără 
un chibrit și deasupra ar
zătorului se aprinde o fla
cără puternică. O flacără 
ca de gaz metan.

— Este un gaz combusti
bil făcut de noi. la propu
nerea inginerului Vintilă 
Mircea, de la Institutul de 
cercetări pentru nutriția a- 
nimalelor -— ne spune di
rectorul. Am procurat un 
rezervor metalic de 
zeci de metri cubi, l-am 
îngropat în pămînt și l-am 
umplut cu dejecții... După 
o lună de zile am obținut 
gaze combustibile. Ceea ce 
vedeți dv. este dovada că 
putem obține asemenea 
combustibil in cantități 
mari. Sperăm că în curînd 
vom dispune și de sprijinul 
tehnic, ca să putem utiliza 
această importantă sursă de 
energie...

— Prin altă metodă a in
ginerului Mircea Vintilă. 
despre care vă vorbea di
rectorul din Tomești. s-au 
produs la crescătoria de la 
Holboca importante canti
tăți de furaje — ne spune 
tovarășul inginer Dumitru 
Rotaru, de la Direcția gene
rală .agricolă a județului 
Iași. Crescătoria se afla în
tr-o situație dificilă cu nu
trețurile. Atunci, inginerul 
Vintilă ne-a propus și a de
monstrat practic cum se 
poate face un nutret valo
ros dintr-un amestec de 
dejecții porcine, ciocălăi de 
porumb măcinați și paie 
tocate. Pe această cale, la 
sfîrșitul iernii trecute au 
fost însilozate 600 de tone. 
Inginerul Vintilă a repetat 
experiența și la crescăto
riile Lețcani și Dumești, in 
prezenta unui 
ds specialiști 
dete. Convinși 
ne-am propus 
să extindem 
la alte crescătorii. în per
spectivă, posibilitățile de 
valorificare superioară a

dejecțiilor vor fi și mai 
mari, iar măsurile de pro
tecția mediului înconjură
tor vor deveni mult mai 
eficiente...

Amănunte despre noile 
posibilități de valorificare 
a dejecțiilor și protecția 
mediului ambiant ne-a ofe
rit inginerul Mircea Vin
tilă:
. — în cazul zootehniei, 

mediul ambiant poate fi o- 
crotit și ferit de poluare 
numai dacă sînt utilizate și 
valorificate integral mate
riile prime și reziduurile. 
Tocmai 
dedicat ______ ___  __
ultimii șase-șapte ani. în 
primul

stante nutritive decit cele 
din care provin. Ele sînt și 
mai ușor de digerat decit 
furajele grosiere. La aceas
ta se adaugă și faptul că 
se transformă în nutreț 
cantități impresionante de 
dejecții poluante.

După cum se știe. îrj 
crescătoriile mari de porci, 
prin sistemele clasice de 
depoluare, nămolurile sint 
supuse unei aerări prelun
gite. care necesită un con
sum ridicat de energie elec
trică. Prin sistemul nou 
propus de inginerul Vintilă 
nu numai că nu se consu
mă, dar se produce energie. 
Nămolurile supuse fermen
tării anaerobe, adică în me-

pe instalații de capacități 
diferite.

Deci există posibilitatea 
ca din dejecțiile puternic 
poluante de la crescătoriile 
de porci să se obțină ener
gie, furaje valoroase. în
grășăminte fertile pentru 
ogoare și apă ușor epurabi- 
lă. Cantitatea de combusti
bil care se poate realiza — 
după cum apreciază specia
liștii — poate acoperi inte
gral nu numai nevoile de 
combustibil ale crescătorii
lor. ci să ofere si disponi
bilități însemnate pentru 
încălzirea unor clădiri,-bu
cătării. sere. în acest fel, 
se deschide perspectiva va
lorificării' optime a tuturâr

• La Tomești-Iași și în alte unități agricole se experi
mentează cu bune rezultate soluții tehnice cu multiple 
avantaje pentru evitarea poluării mediului • Ce ar 
trebui întreprins pentru extinderea mai rapidă a aces
tor soluții ? ® Puncte de vedere ale unor specialiști din 
agricultură, institute de cercetări și ministerul 

de resort.

fermentarea dejecțiilor da 
la porcine, taurine sau pă
sări, în amestec cu uruială 
sau tocătură de furaje gro
siere, ciocălăi, tulpini de 
porumb, paie, pleavă. Și — 
după cite știți — nu ducem 
lipsă de aceste materii pri
me. Fermentarea acestora, 
cu mici adaosuri de ingre
diente ușor accesibile, se 
realizează în silozuri sim
ple 
lui, ____
sau chiar in simple gropi 
căptușite cu foi de polieti
lenă și bine acoperite. Pro
cesul durează două-trei 
luni, la capătul căruia se 
obține un nutret a cărui va
loare îl situează la nivelul 
fînurilor, pe care ani
malele îl consumă cu poftă, 
realizind un spor normai 
de greutate. Analiza conți
nutului acestor nutrețuri a 
dovedit că ele sînt de cite
va ori mai bogate în pro
teine, vitamine și alte sub-

diu închis, în așa-numite 
metantancuri, la o tempera
tură de 30—35 de grade 
Celsius, produc un com
bustibil care are în compo
nența sa circa 90 la sută 
metan, iar în rest — oxid de 
carbon, bioxid de carbon și 
hidrogen. După consumarea 
acestui proces. în care se 
produce respectivul com
bustibil. rămin ca reziduuri 
doar apa și un nămol sta
bilizat care nu miroase urît. 
nu conține germeni pato
geni și are uri bogat con
ținut de substanțe organo- 
minerale ce se utilizează 
cu succes ca îngrășămint, 
precum și un procent ri
dicat de substanțe azotate și 
vitamine din complexul B, 
printre care, în cantități 
apreciabile, vitamina 
Așadar, acest produs 
fi folosit ca ados la

Metoda inginerului
tilă a fost experimentată

dejecțiilor poluante de la 
animale. Iată de ce. cu cit 
factorii de conducere din 
unitățile noastre agricole 
vor înțelege mai repede că 
nămolurile crescătoriilor re
prezintă o materie primă 
valoroasă, care poate și tre
buie folosită integral și 
complex ca îngrășămint, ca 
nutret. și ca sursă de ener
gie. cu atît mai bine vor 
fi soluționate și problemele 
de protecția mediului în a- 
cest sector de activitate.

Despre modul în care 
sînt privite și promovate 
experimentele de pină a- 
cum la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimen
tare ne relatează directorul 
direcției de specialitate, in
ginerul Ion Tipu :

— Modernizarea tehno
logiilor de exploatare în 
complexele industriale zo
otehnice. prin creșterea pă
sărilor și tineretului por-

cin în baterii și generaliza
rea evacuării dejecțiilor 
prin raclare. in locul siste
mului hidraulic. reduce 
substanțial umiditatea și 
volumul acestora și per
mite o mai bună gospodări
re a lor. Urmărind mate
rializarea lucrărilor de cer
cetare privind recircuita- 
rea dejecțiilor în hrana a- 
nimalelor 
nat faptul 
utilizează 
mai mare .. __
sări in furajarea bovinelor.

în acest sens, se urmărește 
ca, prin deshidratare sau in- 
silozare sub formă proaspă
tă in amestec cu grosiere, 
să se refolosească, începind 
cu anul 1977, întreaga can
titate de dejecții de pasă
re. Pe baza experienței a- 
cumulate în acest domeniu 
de Complexul pentru in
grășare a bovinelor di.n co
muna Mihai 
județul Cluj, 
următoare, la 
nitate va 
instruire a 
din unități similare. Refe
ritor la valorificarea supe
rioară a dejecțiilor de la 
bovine și porcine, sub 
formă de nutrețuri însilo
zate și biogaz, vom spriji
ni și extinde experimentă
rile din institutele de cer
cetare și aplicațiile practi
ce In unităti. Totodată, ge
neralizarea în producție a 
noilor tehnologii de eva
cuare și valorificare supe
rioară a dejecțiilor va con
tribui nemijlocit la redu
cerea poluării mediului.

Există așadar perspec
tiva ca dejecțiile de la com
plexele de creștere a ani
malelor să nu mai infes
teze solul și apele tării. 
Totul poate fi utilizat cu o 
mate eficientă economică, 
eficientă care depășește cu 
mult efortul material pen
tru punerea lor in valoare. 
Ceea ce trebuie făcut acum 
este să se acționeze la toa
te nivelurile, cu hotărîre și 
perseverentă, pentru ca a- 
ceastă perspectivă să devi
nă cît mai apropiată.

Fertilizarea terenurilor cu îngrășă
minte naturale este una din căile 
importante nde sporire a recoltelor la 
hectar. Este un lucru pe care îl știu 
foarte bine țăranii noștri și, de aceea, 
acum, în sezonul rece al anului, la 
sate se desfășoară ample acțiuni 
pentru a se căra la cîmp toate can
titățile de gunoi aflate in fermele 
zootehnice. Din datele aflate la mi
nisterul de resort rezultă că lu
crările de fertilizare sînt mai a- 
vansate In cooperativele agricole din 
județele Caraș-Severin. Mehedinți și 
Mureș. în schimb, în județele Olt, 
Dolj, Teleorman, Ilfov, Galati nu au 
fost transportate pe cîmp decit can
tități mici de îngrășăminte. în ca
drul anchetei de față am urmărit 
cum acționează conducerile unități
lor agricole și organizațiile de partid 
de la sate în vederea grăbirii lucră
rilor’ de fertilizare.

Cine nu cunoaște potențialul pro
ductiv al solurilor din Bărăgan ? Dar 
cooperatorii, mecanizatorii si specia
liștii din județul Ialomița doresc să-1 
facă și mai productiv. Pe lingă cele 
78 000 hectare pe care s-au aplicat 
Îngrășăminte chimice, au fost trans
portate pe cîmp cantități mari de 
gunoi de grajd cu care pot fi fertili
zate 14 000 hectare din cele 24 400 
hectare prevăzute să fie fertilizate 
pină la primăvară. Merită evidențiat 
faptul că în cooperativele agricole 
din comunele Săveni. Modelu. Milo- 
șești. Smirna. Dor Mărunt. Radu 
Vodă, Munteni Buzău — unități mari 
cultivatoare de sfeclă de zahăr — 
au fost aplicate îngrășăminte pe cite 
150—320 hectare teren. Consem
năm o măsură larg aplicată in 
unitățile din consiliul intercooperatist 
Munteni Buzău. Aici a fost formată

o grupă de mașini dotată cu graifere 
și remorci care transportă pe rind 
la cîmp cite o săptămină gunoiul de 
grajd din fiecare cooperativă. în mo
mentul de față, grupa lucrează pe 
terenurile cooperativei agricole Mun
teni Buzău. Pină să ajungă pe tere
nurile lor. celelalte cooperative din 
cadrul consiliului intercooperatist cu 
suprafețe mari de teren în lunca Ia- 
lomitei transportă gunoi la cîmp cu

tia agricolă județeană. Zilnic — ne 
spunea tov. Petre Leca, directorul 
trustului de mecanizare — sint fo
losite la lucrări 300. de remorci și 
peste 100 de dispozitive de încărcat 
și descărcat gunoi de grajd. Utilajele 
sint grupate in formații specializate. 
La cooperativele agricole din Strîm- 
benj, Buzoiești. Izvoru, Teiu și 
Broșteni se transportă pe cimp de 
la sectoarele zootehnice mari canti-

Costești, Căteasca au fost identificate 
zeci de mii de tone de îngrășăminte 
naturale pe care unitățile din zonele 
respective — Bogați. Vedea, Ani- 
noasa. Oarja, Căteasca etc. — le va
lorifică cu bune rezultate. Coopera
tive agricole ca cele din Mihăiești, 
Bălilești, Drăghici transportă și ele 
pe cimp îngrășămîntul natural, insu- 
mînd peste 15 000 tone cu un conți
nut de humus de 30 la sută existent

RODNICIA PĂMÎNTULUI 
CRESTE PRIN FERTILIZARE

mijloace proprii. După cum ne-a in
format tovarășul Constantin Zamfir, 
primarul comunei Sf. Gheorghe, cu 
12 remorci proprii și închiriate de la 
S.M.A., cooperatorii de aici au trans
portat la grădină și pe terenurile 
care vor fi cultivate cu sfeclă de za
hăr și cartofi 3 000 tone gunoi de 
grajd. La fel se procedează și in 
cooperativele agricole Sărățeni și 
Balaciu. în ce privește refacerea 
structurii solului din Lunca lalomi- 
ței, la indicația comitetului județean 
de partid, direcția agricolă a întoc
mit un plan de fertilizare cu îngră
șăminte naturale, administrarea de 
amendamente cu fosfogips și execu
tarea de scarificări pe suprafețele 
sărăturoase.

Planul de fertilizare prevăzut pen
tru luna ianuarie în cooperativele 
agricole din județul Argeș a fost în
deplinit — șintem asigurați la direc-

Ancheta noastră privind 
folosirea îngrășămintelor 

naturale în județele 
Ialomița, Argeș și Harghita

tăti de gunoi destinat terenurilor 
pentru legume și porumb. Alături de 
agregatele mecanice, în multe părți 
sînt folosite și atelaje trase de ani
male. în județ a luat o mare dez
voltare creșterea animalelor și pă
sările in complexe de tip industrial. 
Aici rezultă mari cantități de îngră
șăminte naturale. La indicația co
mandamentului județean, cooperati
vele agricole situate in apropierea 
complexelor folosesc acum din plin 
acest îngrășămint. La complexele 
zootehnice Bascov, Văleni. Leordeni,

la statia de epurare din Pitești. Așa
dar, toate rezervele de îngrășăminte 
naturale urmează să sporească rod
nicia ogoarelor din județul Argeș.

Potrivit planului de fertilizare în
tocmit de organele de specialitate. în 
unitățile agricole din județul Harghita 
gunoiul de grajd se aplică cu priori
tate pe suprafețele care urmează să 
fie cultivate cu cartofi, sfeclă de za
hăr. legume și furaje. în numeroase 
cooperative agricole au fost organi
zate echipe specializate de mecani
zatori și formații de lucru din me
canizatori și cooperatori care dispun 
de utilaje de mare randament pentru 
administrarea îngrășămintelor natu
rale și chimice. Ca urmare. în unită
țile agricole din județ s-au transpor
tat pe cimp aproape 120 000 tone în
grășăminte cu care au fost fertili
zate peste 4 000 hectare. în coopera
tivele agricole din Ditrău, Gheor-

gheni, Mădăraș, Tușnad ș.a. au fost 
aplicate cite 2 500—3 500 tone. „In
tenționăm să fertilizăm, în acest an, 
peste 400 hectare — ne-a spus tov. 
Emeric Molnar, președintele coope
rativei agricole din Tușnad. în acest 
scop, vom transporta la cimp, pină 
la sfirșitul lunii februarie. întreaga 
cantitate de gunoi de grajd de 12 000 
tone“. în ultimele zile, lucrările de 
fertilizare au fost intensificate și in 
unitățile agricole din Toplița-Ciuc, 
Sinsimion, Sinmartin. Lupeni, Sin- 
crai ș.a. Totuși. în unele cooperative 
agricole — Voșlobeni, Tomești, Sîn- 
dominic, Ineu, Dănești și Cîrta — au 
fost transportate numai 10 la sută 
din cantitățile de gunoi de grajd pla
nificate. în alte cooperative, cum ar 
fi Feliceni. Petecu. Ciucsingeorgiu, 
Cozmeni, Misentea. Armășeni ș.a. nu 
s-a făcut nici măcar atit. Iată și un 
caz care denotă lipsă de interes, de 
răspundere fată de acțiunea de fer
tilizare a ogoarelor. In hotarul co
munei Ciucsingeorgiu. gunoiului de 
grajd i s-a dat o destinație ciudată : 
lucrătorii de la întreținerea drumu
rilor au transportat mari cantități de 
gunoi de la grajdurile de animale 
pentru... consolidarea malurilor pî- 
rîului Cont. Aceasta în timp ce. chiar 
la fața locului, există cantități sufi
ciente de pietriș I Să sperăm că mă
car acum tovarășii de la consiliul 
popular vor înțelese că pietrișul este 
mal potrivit pentru consolidare, iar 
gunoiul pentru fertilizare !

Se impun măsuri energice din par
tea comitetelor comunale de partid 
și a conducerilor unităților agricole 
pentru intensificarea lucrărilor de 
fertilizare, pentru valorificarea cu 
răspundere a tuturor cantităților de 
îngrășăminte naturale.

Lucian CIUBOTARU 
Gheorcțhe CIRSTEA 
I. D. KIS

Noi tipuri de prefabricate, cu consumuri 

reduse
Indicațiile secretarului general al 

partidului privind reducerea consu
mului de ciment și oțel-beton la 
obiectivele de investiții au mobilizat 
puternic colectivul întreprinderii de 
materiale de construcții din Buzău, 
care și-a revizuit, în acest spirit, în
tregul plan de producție al anului 
1977. Astfel, tehnologiile de fabrica
ție ale panourilor prefabricate mari 
pentru apartamente au fost îmbună
tățite, trecindu-se la realizarea unor 
panouri exterioare din beton celular 
autoclavizat, cu termoizolație din 
polistiren expandat. Modificări simi
lare s-au efectuat și la linia de ele
mente pentru fațade utilizate la 
blocurile cu parter și zece niveluri. 
Economiile antecalculate la producția 
anului 1977 însumează 760 tone ciment 
și 34 tone oțel-beton. La elementele 
curbe de 12 și 18 metri deschidere, 
necesare halelor industriale, noile

soluții tehnologice aplicate aduc în
treprinderii economii de 700 tone ci
ment și 85 tone oțel-beton. fără a 
diminua rezistenta sau funcționalita
tea elementelor respective.

Din primele zile ale acestui an 
s-au introdus în fabricație panouri 
de închidere pentru construcții agro
zootehnice. la care se folosește be
ton din granulit. Noua tehnologie 
diminuează consumul de ciment cu 
300 tone l?i de otel-beton cu 55 tone, 
calculat la producția anului 1977. 
Căutările colectivului nu s-au oprit 
aici. Sint în curs de asimilare o se
rie de elemente prefabricate nece
sare construcțiilor din agricultură, 
unde consumul de material este mai 
redus decit în sistemele utilizate 
pină acum și care asigură, totodată, 
montarea mai ușoară pe șantiere. 
(Mihai Bâzu).

Pe marile si■
în prezent, pe mările și oceanele 

lumii se află 15 traulere sub pavi
lion românesc. Veștile primite de la 
bordul lor sint îmbucurătoare. Super- 
traulerul ,.Dorna“. ultimul de acest 
tip intrat in dotarea NAVROM-ului. 
activează in zona de nord-vest a 
Atlanticului, pescuind zilnic 70—80 
tone pește și inmagaziriînd în 24 de 
ar* 60 tone de pește congelat. Un

oceanele lumii
alt supertrauler. „Putna". se află 
in apropierea, coastelor Africii de 
vest, pescuind zilnic 30—40 tone de 
specii de merculius și stavrid. Dota
rea cu noi nave de pescuit, folosirea 
eficientă a celor existente și organi
zarea judicioasă a lucrului vor con
tribui direct la sporirea producției 
traulerelor românești. (Agerpres).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU CAPITAL
(Urmare din pag. I)
folosirea mai judicioasă a spațiilor 
existente.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colecti
vul întreprinderii pentru realizările 
obținute și a recomandat celor de 
față să continue această multiplă ac
tivitate de punere în evidență și fo
losire judicioasă a tuturor capacită
ților și resurselor, pentru ridicarea 
permanentă a calității, a eficienței 
întregii activități.

Se vizitează în continuare în
treprinderea de pompe. și 
aici, în centrul discuțiilor se află re
ducerea continuă a consumurilor de 
metal, energie electrică și combus
tibil.

Pe platforma din fața întreprin
derii, gazdele prezintă mai întîi cele 
mai recente agregate intrate în fa
bricație. Analizînd modul în care 
s-a conceput diversificarea con
tinuă a producției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face observația că între
prinderile miniere au nevoie de 
pompe cu debite mai mari si indică 
să se treacă la fabricarea in cel mai 
scurt timp a întregii game de astfel 
de agregate.

Directorul întreprinderii informea
ză că pentru anul în curs colectivul 
întreprinderii și-a propus să reducă, 
față de anul precedent, consumul de 
metal cu 4,5 la sută, cel de energie 
electrică cu 23 la sută, iar consumul 
de combustibil cu 12 la sută. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu recomandă 
conducerii ’ întreprinderii să revadă 
aceste propuneri, să depisteze noi 
posibilități pentru o reducere mai 
substanțială a consumurilor. Secreta-

Aport sporit al creației tehnice românești

folosirea unor niateriale se- 
scumpe de uz electronic în 
tehnologic. Un exemplu e- 
în această direcție îl re- 

și colaborarea cu specia
la ICECHIM, concretizată

Valorificarea superioară a materii
lor prime și materialelor, reducerea 
consumurilor, folosirea pe scară largă 
a înlocuitorilor, atragerea în circuitul 
productiv a materialelor secundare, 
creșterea eficienței economice au 
constituit problematica dialogului 
secretarului general al partidului și 
cu specialiștii de îa întreprinde
rea de piese radio și semi
conductor! Bâneasa. Aici- ,n 
cadrul unei expoziții, au fost înfăți
șate realizări și preocupări ale spe
cialiștilor din întreprindere și ale 
cercetătorilor de la institutul de 
profil.

Directorul întreprinderii informea
ză pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
despre preocupările colectivului. în 
vederea elaborării unor tehnologii 
noi, avansate din toate punctele de 
vedere, reproiectării și extinderii mi
niaturizării produselor. Pe această 
bază au fost obținute .de pe acum re
zultate meritorii : subansamble din 
metale scumpe au fost înlocuite cu 
metale mai ieftine sau cu materiale 
plastice, ia.r consumurile la sorti
mente care dețin mare pondere in 
producție, Ca de pildă dispozitive se
miconductoare, au fost substanțial 
reduse.

O preocupare de actualitate o re
prezintă 
cundare 
procesul 
dificator 
prezintă 
liști de 
prin recuperarea, anual, a unei can
tități de germaniu echivalentă cu 
consumul unității pe un trimestru.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sînt - prezentate realizări în dome
niul sporirii producției de compo
nente. in diminuarea importurilor de 
asemenea produse și creșterea con
tinuă a volumului exportului, în e- 
laborarea unor tehnologii moderne, 
de concepție proprie, in miniaturi
zarea produselor — soluție construc
tivă care asigură concomitent cu 
creșterea productivității muncii, a 
performanțelor tehnice și a fiabili
tății produselor și o reducere im
portantă a constimurilor de materii 
prime și materiale. Secretarului ge
neral al partidului îi este prezentat 
un minuscul circuit integrat (sincro- 
procesor) pentru televizoare, care 
înlocuiește 101 tranzistoare, 110 re
zistente și 3 condensatori. Realizări 
de prestigiu în această direcție pre
zintă și conducerea Institutului de 
cercetări pentru componente elec
tronice.

Conducerea Întreprinderii arată că 
programul de măsuri elaborat de co
muniști, de întregul colectiv. în ve
derea folosirii eficiente a spatiilor 
existente, va permite ca sporul de 
producție de 2,2 ori prevăzut pentru 
actualul cincinal să fie obținut a- 
proape în exclusivitate prin îndesi- 
rea utilajelor, prin introducerea unor 
tehnologii de înaltă productivitate șt 
eficiență. Pe această cale și prin fo
losirea altor rezerve, valoarea pro
ducției pe metru pătrat da spațiu 

Preocupări și rezultate in diversificarea și modernizarea mobilei

rul general al partidului recomandă, 
de asemenea, introducerea mai rapi
dă în producție a rezultatelor cer
cetării științifice, a noilor tehnologii.

în continuarea dialogului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă proiec- 
tanților să sporească continuu pro
ducția elementelor tipizate, aceasta 
fiind o cale importantă pentru eco
nomisirea materiilor prime, a ma
terialelor, îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație.

în secția de prelucrări-montaj șl 
probe a întreprinderii sînt examinate 
acțiunile întreprinse pentru creșterea 
continuă a productivității muncii. în 
discuția cu muncitorii șl maiștrii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se inte
resează de timpul necesar pentru 
prelucrarea unor repere importante 
din componența agregatelor, reco- 
mandînd factorilor de răspundere să 
studieze noi posibilități și căi pen
tru reducerea în continuare a timpu
lui de prelucrare a pieselor prin or
ganizarea rațională a fluxului tehno
logic, mecanizarea și automatizarea 
unor operații. Secretarul general al 
partidului atrage atenția că sporirea 
continuă a productivității muncii și 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale trebuie să 
ducă la realizarea de economii tot 
mai mari, precum și la creșterea 
retribuției bănești a muncitorilor.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind rezulta
tele bune obținute de colectivul în
treprinderii, a recomandat, totodată, 
să se persevereze in direcția reduce
rii consumurilor de energie al pom
pelor industriale și in procesul ex
ploatării, și a cerut, în acest sens, să 
se Întocmească un plan de acțiuni 
concrete.

construit va crește de două ori pînă 
la finele cincinalului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat colectivul întreprinderii pen
tru succesele înregistrate în dome
niul reducerii consumurilor de ma
terii prime, materiale, al moderni
zării producției, recomandînd să fie 
întreprinse în continuare noi acțiuni 
in aceste direcții, precum și în ve
derea creșterii rapide a producției 
în scopul satisfacerii cerințelor tot 
mai mari de produse electronice, im
puse de dezvoltarea industriei noas
tre, de înfăptuirea prevederilor cin
cinalului revoluției tehnico-științifice.

încheind vizita în cele trei între
prinderi bucureștene, secretarul ge
neral al partidului s-a oprit la 
Complexul expozițional din 
Piața Scînteii. După ce in urmă 
cu mai puțin de o săptămînă. a exa
minat aici realizările obținute in 
această direcție de industriile mi
nieră. petrolului și geologiei, energiei 
electrice, chimică și ușoară. în do
meniul hidrotehnicii și amenajări
lor funciare, de data aceasta tovară
șul Nicolae Ceaușescu a analizat ac
tivitatea desfășurată în ramurile con
strucțiilor de mașini, metalurgiei, eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, realizările prezente și 
cele ne care le prefigurează cerceta
rea științifică, soluțiile tehnice și teh
nologice puse la punct de specialiștii 
din aceste sectoare, în eforturile lor 
creature îndreptate spre găsirea 
modalităților practice cele mai po
trivite pentru aplicarea concluziilor 
Plenarei din 3—5 noiembrie a C.C. 
al P.C.R.. a consfătuirilor de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din ultimul tri
mestru al anului trecut.

Noua intilnire a secretarului gene
ral al partidului cu membri ai con
ducerii și specialiștii din aceste im
portante ramuri ale industriei noas
tre socialiste a pus în evidentă fap
tul că roadele acestei munci de crea
ție tehnică, desfășurată la îndemnu
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la scară națională, încep să se con
cretizeze de pe acum, că ele se vor 
resimți, cu efecte pozitive, încă din 
acest an și mai cu seamă în viitorii 
trei ani ai cincinalului.

Ceea ce s-a făcut pină acum este 
un lucru bun — a remarcat, în cî
teva rînduri, tovarășul 
Ceaușescu, referindu-se la realizări
le din diferitele subramuri ale celor 
trei sectoare. Este necesar, arăta in 
același timp secretarul general al 
partidului, ca acțiunea să fie conti
nuată cu toată perseverența, pentru 
a se atinge, la toate pozițiile, ta toa
te produsele, pe ansamblu și pe fie
care centrală, întreprindere, nivelurile 
stabilite ca urmare a hotărîrilor a- 
doptate de plenară. Și de această 
dată tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
atras atenția asupra faptului că ac
țiunea de reducere a consumurilor 
de energie electrică și combustibili, 
de materii prime și materiale tre
buie privită ca o sarcină cu caracter 
permanent, ca o constantă în acti
vitatea tuturor colectivelor de mun
că din cercetare și producție.

Nicolae

—

întreprinderea de pompe: sînt analizate problemele modernizării producției și reducerii consumului de metal

O importantă problemă de calcul
tehnico - economic

Punctul central al discuțiilor l-a 
constituit tema efectului economic 
global al măsurilor de reducere a 
consumurilor preconizate în studiile 
prezentate, al raționalizărilor și per
fecționărilor de natură tehnologică și 
de modernizare continuă a producției, 
al soluțiilor concrete de înfăptuire, 
în condițiile unei inalte eficiente, a 
obiectivelor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. Asupra acestei co
relații obligatorii, văzută însă la ni
velul întregii economii naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reve
nit cu insistentă în momentele succe
sive ale acestei analize. Astfel, apre
ciind rezultatele obținute, mai ales 
în industria construcțiilor de mașini, 
pe linia reducerii consumului de me
tal, secretarul general al partidului 
a atras atenția asupra faptului că a- 
ceasta nu reprezintă decît unul din 
aspectele problemei. Celălalt aspect, 
la fel de important, esențial — spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este acela al efectului economic, pri
vit mai ales sub unghiul consumului 
de energie, al creșterii randamentelor 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
cu efecte directe și la beneficiari.

Secretarul general al partidului a 
arătat, de asemenea, că dincolo de 
perfecționările care se aduc insta
lațiilor. cu diferite destinații — mo
toare, generatoare, transformatoare si 
alte tipuri de echipament tehnic — 
trebuie avută în vedere, inainte de 
toate, eficiența acestora în cursul ex
ploatării. Flota noastră, de pildă, va 
prefera, fără îndoială, nave cu mo
toare cît mai economicoase. între
prinderile vor trebui, de asemenea, 
să se doteze cu motoare de puteri

Pentru navele oceanice sau ceasornice 
debitarea laminatelor cu precizie maximă

S-au făcut, in același timp, unele 
observații referitoare la îmbunătăți
rea activității in diferite sectoare ale 
construcțiilor de mașini. S-a relevat, 
între altele, faptul că mai există încă 
suficiențe rezerve, nefolosite in pre
zent, de' diminuare a consumului de 
metal. în acest sens, s-a cerut să se 
acționeze cu mai multă hotărîre pen
tru introducerea folosirii maselor 
plastice și altor înlocuitori la confec
ționarea unor părți componente ale 
mașinilor și instalațiilor. S-a arătat, 
de asemenea, că se impune extinde
rea cit mai rapidă a acelor procedee 
tehnologice avansate care asigură 
pierderi minime de metal în opera
țiunile de prelucrare. O rezervă im
portantă o constituie și aplicarea ce
lor mai eficiente metode de debitare 
și croire a laminatelor. Este necesar 

adecvate necesităților pentru care 
sint achiziționate. Este inutil și dău
nător sub raport economic să se pre
vadă, Ia acestea, rezerve de putere. Pu
terea lor trebuie dimensionată exact 
Ia nivelul optim. Devine mai puțin 
eficientă micșorarea consumului de 
metal încorporat într-un asemenea 
motor dacă el este folosit la opera
țiuni pentru care ar putea fi folosit 
și altul, de capacitate mai mică și 
cu un consum mai redus de energie, 
a cărui realizare reclamă, in mod fi
resc, mai puțină materie primă. în 
același context, s-a făcut sugestia ca, 
pentru situațiile cînd asemenea ma
șini nu funcționează la sarcina ma
ximă, șă se găsească soluția care 'să 
permită ca ele să lucreze cu un con
sum mai mic de energie electrică. în 
raport cu necesitățile fazei respectiva 
din procesul de producție.

în aceeași ordine de preocupări, to
varășul Nicolae Ceaușescu a accen
tuat. in cîteva rinduri, necesitatea a- 
plicării procedeelor'tehnice și reali
zării instalațiilor adecvate pentru 
micșorarea pierderilor de energie în 
procesul de fabricație, pentru recupe
rare și utilizare în scopuri produc
tive a resurselor secundare de ener
gie. Apreciind, de pildă, realizarea 
turboagregatelor recuperatoare de la 
Combinatul siderurgic din Galați, a 
unei noi soluții de termoficare urba
nă cu turboagregate de ( mare capa
citate și cu parametri ridicați, a 
unor instalații de alimentare cu e- 
nergie electrică și termică a platfor
melor industriale, secretarul general 
al partidului a cerut să se treacă la 
generalizarea utilizării neintirziate a 
acestora în întreaga economie.

să «e folosească materiale dimensio
nate de industria siderurgică după 
nevoile beneficiarilor, iar debitarea 
lor, indiferent de destinație — de la 
nave oceanice pînă la ceasornice de 
precizie — trebuie făcută la limita 
minimă de tolerantă tehnologic jus
tificabilă. Resturile de metal ce re
zultă din aceste operații nu vor fi 
considerate deșeuri decît în măsura 
în care sînt întrj-adevăr inutilizabile 
pentru confecționarea altor produse. 
Este, desigur, binevenită măsura de a 
se retopi șpanul, de pildă, pentru a fi 
astfel refolosit, dar înainte de aceas
ta este necesar ca prin măsuri de 
perfecționare a procedeelor tehnice, 
prin disciplină tehnologică să se 
micșoreze cantitatea de metal care 
rezultă din prelucrarea mecanică a 
pieselor metalice.

In cursul întîlnirii s-a evidențiat, 
de asemenea, ideea că oțelurile de 
calitate superioară nu trebuie folo
site decît acolo unde este neapărat 
necesar. Pentru produsele care nu 
trebuie să prezinte rezistente foarte 
mari se pot alege, 
tehnic de rigoare, 
intermediară.

Referindu-se la 
stalații și mașini 
întreprinderilor de industrie ... __ ,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat, 
intre altele, că in acest domeniu re
zervele de sporire a productivității 
muncii și eficientei trebuie căutate 
mai ales in tipizarea produselor ș< 
concentrarea producției, cu atit mai 
mult cu cit volumul, în general mo
dest, al mașinilor cu această destina
ție, nu pune problema unor transpor
turi costisitoare. Aceeași sarcină a 
tipizării a pus-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și în fața centralei cars 
coordonează producția de vagoane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind realizările sectoarelor de mun
că din domeniul mecanicii fine, a 
reamintit, totodată, specialiștilor din 
acest domeniu îndatorirea de a reali
za neîntîrziat programul privind pro
ducția de aparatură medicală pentru 
completarea și îmbunătățirea dotării 
unităților sanitare.

Interesîndu-se îndeaproape de rea
lizarea strungurilor de mare capaci
tate prevăzute în planul pe acest cin
cinal, secretarul general al partidu
lui a cerut conducerii ministerului să 
acorde o mare atenție înfăptuirii pro
gramului privind sporirea producției 
de mașini-unelte mari, punind in 
fața Jor sarcina de a suplimenta acest 
program corespunzător cererilor spo
rite de asemenea agregate complexe 
impuse de puternica dezvoltare pe 
care o vor cunoaște în acest cincinal 
construcțiile de mașini grele.

în discuția sa cu specialiștii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a abordat, 
intre altele, și problemele legate de 
creșterea și diversificarea producției 
de nave. Printr-o mai bună organi

zare a fluxului tehnologic, prin mă
suri tehnice adecvate — s-a arătat în 
acest context — docurile pot fi mai 
bine folosite, scurtîndu-se substanțial 
perioada de construcție a navelor și 
de staționare a lor în docuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să’ se treacă mai susținut la 
intensificarea producției de platforme 
de foraj marin. Experiența cîștigată 
pînă in prezent și gradul înalt de Inte
grare atinse se cer puse în valoare 
cu atît mai mult cu cit cererile 
partea beneficiarilor externi nu 
sesc.

In concluziile acestei întilniri 
reprezentanții Ministerului Construc
țiilor de Mașini, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu releva, ca direcții priori
tare pentru modernizarea în conti
nuare a activității din acest sector, 
elaborarea și introducerea tehnologii-

cu

Recuperările secundare de energie.
o mare sursă de economii

Aceleași probleme din sfera mai 
cuprinzătoare a temei sporirii efi
cienței și modernizării întregii ac
tivități economice s-au situat și în 
centrul dialogului de lucru al se
cretarului general al partidului cu 
Neculai Agachi, ministrul 
giei, cu ceilalți membri ai 
rii acestui minister.

Apreciind rezultatele la

metalur - 
conduce

au discernămintul 
oțeluri de calitate

producția de in- 
destinate echipării 

ușoară,

La I.P.R.S. Bâneasa — în fața unui stand cu produse

ajuns specialiștii din acest dome
niu pe calea introducerii unor pro
cedee tehnologice avansate. de 
inalt randament, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a formulat o serie de 
indicații de cea mai mare însem
nătate practică. S-a relevat că in
dustria siderurgică trebuie să reali
zeze astfel de produse incit bene
ficiarii să poată valorifica la maxi
mum laminatele, sâ ofere întreprin
derilor constructoare de mașini 
mărci de oțeluri și tipodimensiuni 
care să asigure o inaltâ eficiență In 
prelucrarea lor ulterioară.

O problemă de cea mal mare În
semnătate practică pe. care specia
liștii din metalurgie vor trebui să o 
soluționeze cit mai curînd — a ară- 
tg,t tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este aceea de a realiza fluxuri teh
nologice continui care să permită e- 
fectuarea diferitelor operațiuni succe
sive cu un consum de energie cit 
mai mic. Este nerațional ca meta
lul sau oțelul, odată răcit, cu con
sum de energie destul de însemnat, 
să fie apoi din nou încălzit, tot cu 
consum de energie termică. Este 
îndatorirea prioritară a specialiștilor 
sâ găsească și soluțiile tehnologice 
pentru recuperarea cantităților de e- 

lor noi, avansate, generalizarea rapi
dă a acestora, proiectarea produselor 
după criteriile funcționalității optime 
și la ' dimensiunile strict necesare, 
realizarea tuturor sarcinilor ce revin 
întreprinderilor constructoare de ma
șini din hotăririle ultimei plenare a 
C.C. al P.C.R. Este recomandabil — 
a arătat secretarul general al parti
dului — ca în viitor să se aibă în 
vedere, la organizarea unor asemenea 
expoziții, ce oferă un cadru de a- 
naliză aplicată, să se prezinte nu nu
mai realizările de ieri și de azi, ci 
și ceea ce se preconizează pentru 
viitor. Ele trebuie să ofere o ima
gine de perspectivă a ceea ce au gîn- 
dit și conceput cadrele de speciali
tate pentru viitor. Numai așa cerce
tarea va menține acel necesar . pas 
înainte față de producție, care asi
gură progresul tehnic neîntrerupt.

nergie «are se pierd în prezent, in
dicația, a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este valabilă, în aceeași 
măsură, și’pentru industria construc
țiilor de mașini.

Pe lingă recuperarea în proporție 
cit mai mare a resurselor secundare 
de energie, vor trebui căutate și 
procedeele tehnice prin care va fi 
captată energia termică ce se. irosește 

ln prezent odată cu răcirea zgurei 
de furnal. La cantitatea 
ră 
derurgice 
te ridicată — captarea 
duri ar aduce combinatelor metalur
gice o mare cantitate de energie 
termică. In acest scop, specialiștii 
din metalurgie. în colaborare cu cei 
din diferite institute de cercetare, 
vor trebui să trgacă la experimenta
rea unor procedee adecvate.

într-o altă ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că acti
vitatea care se desfășoară in indus
tria metalurgică pe linia realizării 
de agregate și piese de schimb tre
buie intensificată pentru ca aceas
tă ramură să contribuie mai mult 
la realizarea instalațiilor și pieselor 
de schimb necesare echipării noilor 
obiective siderurgice. Secretarul gene
ral al partidului a trasat conducerii 
ministerului sarcini de a adopta mă
surile necesare pentru dublarea pro
ducției sectorului construcțiilor de 
mașini din cadrul • ramurii meta
lurgice.

Desfășurată sub semnul acelorași 
criterii ale maximei eficiente, analiza 
rezultatelor obținute de specialiștii 
din industria economiei forestiere și

de zgu- 
care rezultă din procesele si

la o temperatură foar- 
acestei căl-

sub nivelul
specific al 
problemele 
din aceas-

materialelor de construcții a pus în 
evidență faptul că problemele discu
tate au făcut otyectul preocupării tu
turor colectivelor de muncă, care au 
elaborat programe concrete, pe fie
care produs, pentru micșorarea cos
turilor de fabricație prin scăderea 
cheltuielilor materiale. Apreciind ca 
deosebit de pozitiv caracterul de 
masă pe care l-a îmbrăcat această 
mișcare, ceea ce și explică de altfel 
rezultatele înregistrate pînă în pre
zent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat din nou necesitatea perma
nentizării preocupărilor îndreptate în 
această direcție, reducerile de consu
muri propuse de specialiștii din sec
torul de prelucrare a lemnului și din 
industria mobilei fiind 
posibilităților existente.

Reluind, in contextul 
discuției referitoare la 
îmbunătățirii activității 
tă ramură industrială, una din ideile 
de bază ale întîlnirii sale din această 
zi cu specialiștii din întreprinderi șl 
ministere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că este necesar 
să se analizeze de Ia caz la caz 
în ce măsură una sau alta din 
noile tehnologii elaborate de cerce
tători in scopul reducerii consumu
lui de masă lemnoasă nu se reper
cutează in mod negativ asupra cos
turilor prin sporirea consumului de 
energie.

O temă asupra căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stăruit și in 
aceste momente ale vizitei a fost 
aceea a necesității de a se trece nc- 
întirziat la punerea în valoare, in 
serviciul producției, a tuturor resur
selor secundare de energie, realizind 
în acest scop instalații adecvate, in
clusiv pentru utilizarea energiei so
lare — care în acest domeniu pot 
fi utilizate cu mai mult folos decit 
în oricare altul fără investiții costisi
toare. Onorarea acestei îndatoriri 
privește deopotrivă și pe specia
liștii din sectorul producției d« 
ceramică. Remarcînd în mod deo
sebit unele din realizările colec
tivelor din această ramură, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
specialiștilor din unitățile producă
toare de celuloză și hîrtie să cer
ceteze și " .........
adecvate de recuperare a căldurii 
care rezultă în mod firesc 
desfășurarea proceselor tehnologice.

Punînd în fața colectivelor do 
muncă din industria cimentului ace
eași sarcină a ‘reducerii la minimu
mul necesar a consumului de energie 
electrică reclamat de funcționarea 
cuptoarelor, secretarul general al 
partidului a indicat totodată condu
cerii centralei de resort și a minis
terului să ia 
concentrarea 
mai restrins
— ceea ce 

să identifice mijloacele
în

in considerare mai ales 
fabricației pe un număr 
de mărci și sortimente 
ar conduce implicit la 

creșterea rentabilității — oprindu-se, 
însă, asupra acelora dintre ele care 
se pretează la o gamă largă de în
trebuințări.

Sintetizindu-șf observațiile formu
late de-a lungul dialogului cu mi
nistrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, Vasile Pati- 
lineț, cu membrii conducerii minis
terului și centralelor subordonate, 
secretarul general al partidului a re
levat incă o dată necesitatea perfec
ționării continue a complexului de 
măsuri tehnico-organizatorice adop
tate in acest sector in spiritul sarci
nilor stabilite în ultimul timp de con
ducerea partidului. în lumina lor. 
realizările de pînă acum trebuie

completate și îmbunătățite pe fiecare 
sortiment în parte.

* X,
Noua lntilnire de lucru a secreta

rului general al partidului s-a relevat 
— ca și cele precedente — de o de
osebită însemnătate nu numai pentru 
unitățile vizitate, pentru ramurile 
economice respective. Abordînd o 
problematică majoră și bazindu-se pe 
aprecierea exactă a realităților și po
sibilităților existente, ea a condus la 
stabilirea unor concluzii și recoman
dări cu valabilitate generală, în toate 
sectoarele economiei naționale.

Vizita a prilejuit o puternică re
afirmare a sentimentelor de dragoste 
și atașament față de partid și secre
tarul său general, a voinței oameni
lor muncii de a acționa cu fermitate 
Și răspundere, cu spirit revoluționar 
și novator pentru o producție ritmică, 
de bună calitate și cu eficiență ri
dicată. pentru îndeplinirea integrală 
a prevederilor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. pentru transpune
rea în viață a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XI-lea al partidului, 
asigurind astfel ascensiunea neîn
treruptă a României socialiste pe 
trepte tot mai înalte de civilizație și 
progres.
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Festivalnl național „CÎNTAREA ROMÂNIEI” în județele țării

neamț Emulația spirituala de pe scene

o continuare fireasca a muncii productive
Cronicarii vremurilor ne-au trans

mis o înțelepciune de mare preț a 
poporului român potrivit căreia ob
ștea nu acordă creditul său decît a- 
celor oameni care știu să-și transfor
me vorbele in fapte. Această fideli
tate moștenită și consolidată peste 
veacuri capătă, în cadrul Festivalu
lui național „Cintarea României'1, 
noi valențe educative. în județul 
Neamț, de pildă, se militează cu exi
gentă sporită pentru ca tot ceea ce 
înseamnă mișcare artistică de masă 
să se constituie pe scene în valori 
spirituale autentice, ca o continuare 
firească a muncii productive.

Șirul amplelor manifestări care au 
avut loc pină acum în cadrul fazei 
de masă a festivalului au purtat pe
cetea autentică a muncii, res- 
pectîndu-se principiul potrivit că
ruia cei care urcă pe scene să 
fie fruntași în producție, exemple 
demne de urmat in toate domeniile 
vieții economice și sociale, oameni 
care să se bucure de stima și încre
derea obștii. Pe de altă parte, marea 
majoritate a spectacolelor, de toate 
genurile, nu numai că au ca temă 
generoasă și sursă de inspirație mun
ca, dar autorii lor sînt chiar inter- 
preții, chimiștii de la Săvinești, side- 
rurgiștii Romanului, cimentiștii de la 
Bicaz, constructorii din Piatra Neamț, 
cooperatorii din Trifești, Tibucani 
sau Girov care, în cadrul festivalu
lui. se dovedesc a fi și autentici crea
tori de valori spirituale.

Făcind un scurt bilanț, amintim, de 
pildă, că la ora actuală fiecare al 
18-lea locuitor al județului este cu
prins în mișcarea artistică de masă, 
în acest fel, festivalul s-a transfor
mat intr-un cadru propice de mani
festare a marilor potențe cultural-ar-

tistice proprii locuitorilor de pe a- 
ceste meleaguri. De asemenea, tot 
pină acum, in cadrul fazei de masă 
au avut loc aproape 7 000 de mani
festări cum ar fi : spectacole temati
ce, concerte, expoziții, recitaluri de 
poezie patriotică, punerea în scenă a 
unor piese inspirate din realitățile 
concrete locale și multe altele, care 
au fost audiate și vizionate de un 
public mai numeros ca oricînd. Side- 
rurgiștii din Roman, spre exemplu, 
și-au constituit pentru prima oară o 
formație corală proprie al cărei re
pertoriu include piese avînd ca temă 
principală munca. La Combinatul de 
fire și fibre sintetice Săvinești s-a 
făcut o reorganizare a tuturor for
mațiilor în sensul creșterii număru
lui artiștilor amatori din rîndul ope
ratorilor chimiști fruntași în întrece
rea socialistă. De fapt, peste tot s-a 
statornicit ideea potrivit căreia pe 
scenă să urce oamenii muncii, toți 
cei care în activitatea lor profesio
nală, Ia învățătură obțin rezultate re
marcabile. în acest sens se acționează 
după' deviza „fruntași în muncă, 
fruntași în mișcarea artistică de a- 
matori11. 1

Prezența pe scenele festivalului a 
fruntașilor în întrecerea socialistă a 
îmbunătățit substanțial modul și spi
ritul în care sint abordate probleme
le muncii și ale comportamentului în 
cadrul relațiilor interumane. Realită
țile din activitatea de producție își 
găsesc reprezentarea adecvată într-o 
serie de dansuri tematice. Chimiștii 
de pe platforma Săvinești, de pildă, 
au montat cu succes reprezentarea 
coregrafică ilustrînd aspecte semni
ficative din procesul de fabricație a 
firelor de relon. evoluția de la 
meșteșugul tradițional al țesutului

Teatrul la radio și televiziune

„ULTIMA CURSĂ"
de Horia LOVINESCU

Continuînd seria 
spectacolelor preluate 
din repertoriul teatre
lor, Televiziunea ne-a 
prezentat „Ultima 
cursă" de Horia Lovi- 
nescu, pusă în scenă 
la Teatrul „C. I. Not- 
tara“, în regia lui 
George Rafael.

I-am cunoscut. în 
acest spectacol reali
zat cu penultima pie
să a lui Horia Lovi- 
nescu. pd Sergiu Cos- 
tescu. un alergător de 
faimă mondială (Ște
fan Iordache). pe Mi
hai (Emil Hossu) vii
tor matematician, dar 
și mare speranță a 
aceluiași sport, pentru 
care s-a antrenat sub 
atenta îndrumare a 
fratelui său. și o tî- 
nără, Cristina (Mela
nia Cîrje), ale cărei 
concepții despre viață 
nu fac, cel puțin 
pentru o vreme, cea 
mai bună casă cu 
morala. Ne-a fost 
prezentată, prin apa
riții eclatante, și o ac
triță italiană de origi
ne română, care juca 
deocamdată mai mult 
în viață — îp aștep
tarea unui producător 
(Marga Barbu). Am 
pătruns în apartamen
tul elegant al faimo
sului campion. l-am 
văzut sosind din străi
nătate — mereu între 
două avioane. între 
două mari capitale ale 
lumii. între două gre
le, chinuitoare com
petiții. Pină la un 
punct am avut chiar 
impresia că Ia cam 
atit se reduce și preo
cuparea lui Horia Lo
vinescu. că distinsul 
nostru dramaturg, stă- 
pîn pe tainele „dialo
gului alert și ale cre
ionării sigure a perso
najelor". nu a vrut — 
intr-un moment de 
răgaz și meditație în 
vederea unor creații

mai substanțiale — 
decît să ne favorizeze 
un contact cu o lume 
de pitoresc și monde
nități. în fond, evazi
unea în medii atrăgă
toare. populate de 
„glorii" ori ființe „no
stime", sau excentrice 
etc., poate reprezenta 
o cheie sigură a unui 
anumit succes de pu
blic. <

Din fericire, lucruri
le nu stau .așa. Miza 
autorului „Surorilor 
Boga“ rămîne și aici 
una mai substanțială.

Tinerii îl preocupă 
pe Horia Lovinescu 
în măsura in care, 
dincolo de aparen
tele, nu o dată ne
favorabile, se ascund 
deosebite calități uma
ne — gir al viitorului. 
Și scriitorul își asumă 
misiunea „demască
rii", adică sugerării, 
dacă nu chiar relevă
rii acestor calități.

Viața sportivă il in
teresează pe drama
turg pentru efortul, 
tensiunea, marile tri
umfuri și marile că
deri „la vedere", pen
tru „fair play-ul“ la 
care obligă. Iar acest 
fair play este, la rîn- 
du-i, metafora unui 
model de comportare 
in societatea contem
porană, pe care îl pro
pune meditației.

Interesul propriu-zis 
al scrierii începe aco
lo unde, mai presus 
de etalarea unor ex
terioare (cadru, ges
turi, badinerii), se 
forează în interiorul 
conștiințelor. Acolo 
unde începe drama. 
Drama lipsei de iubire 
și a loviturii de bume
rang a unor „libertăți" 
etice (Cristina, Mihai). 
Drama unei cariere e- 
puizate prin supraso
licitare. Dar mai ales 
drama eroică, a iden
tificării adevărului și 
asumării lucide și

responsabile a eșecu
lui. „Adevărul este" 
— știe și mărturisește 
Sergiu despre sine, 
spre deplina surpriză 
a tuturor — „că eu 
sint, ca vedetă, un om 
aproape sfirșlt". Ulti
ma cursă a alergăto
rului lui Horia Lovi
nescu este de fapt o 
întrecere cu sine, un 
act exemplar de con- 

. știință, un sublim e- 
fort de depășire, de 
autodepășire a crizei 
inerente și de dobin- 
dire a unui alt echili
bru. Acest tulburător 
personaj, această ve
detă — prin vocație, 
talent și muncă, tinăr 
matur a cărui lucidi
tate și puritate mo
rală nu au fost 
amorțite ori falsifica
te de succes — este, 
de fapt. Ștefan Ior- 
tlache. in rolul lui 
Sergiu Costescu. în 
spectacolul de la „Not- 
tara" in care scenele 
de teatru se îmbină, 
inspirat, cu secvențe 
filmate — montare pre
luată cursiv, cu finețe 
de televiziune — ac
torul îmbogățește par
titura cu date ale pro
priei personalități, con- 
ferindu-i, dincolo de 
ținută, un plus de gra
vitate. neliniște, un 
farmec dureros. Crea
ția sa în acest rol, 
cu adevărat de erou 
contemporan, este me
morabilă. de la cea 
dinții apariție pînă 
la strania convorbire 
telefonică finală, și 
generoasa scenă din 
fața televizorului. în- 
nobilînd, pe cît posibil, 
rolul Cristinei. Mela
nia Cîrje îl secondea
ză armonios, realizind 
una din cele mai bune 
creații ale sale din 
cite știm.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

manual pină la derularea, pe 
baza unor tehnologii ultramoderne, 
a milioane și milioane de km de fire 
și fibre sintetice. La rindul lor, side- 
rurgiștii și constructorii de mașini 
din Roman au înfățișat, sub’ generi
cul „Munca — o chestiune de onoa
re", o suită de programe artistice cu 
un puternic rol mobilizator și edu
cativ, aducînd pe scenă fragmente 
inedite din efortul prometeic al o- 
mului socialist, transformator nu nu
mai al metalului incandescent, dar 
și al conștiinței. Mai mult, prezența 
toi mai numeroasă a fruntașilor în 
întrecerea socialistă în mișcarea ar
tistică de amatori a dus și la sporirea 
autoexigenței față de calitatea spec
tacolelor. aceasta fiind o caracteris
tică esențială oglindită în procesul de 
producție, realizîndu-se astfel un 
transfer al exigenței pentru calitatea 
bunurilor materiale și in domeniul 
ținutei artistice a creației spirituale.

Calda primire pe care publicul o 
face manifestărilor puse în scenă de 
către _ artiștii amatori confirmă încă 
o dată bunul obicei al poporului nos
tru, care își dăruiește stima, prețui
rea și încrederea numai oamenilor de 
ispravă. Festivalul „Cintarea Româ
niei" constituie în județul Neamț un 
cadru propice și pentru realizarea 
unei mai largi colaborări între insti
tuțiile profesioniste de artă și cu- 
prinzătoarea mișcare de artiști ama
tori, atit în domeniul interpretativ 
cît și în cel al creației. Actorii Tea
trului Tineretului din Piatra Neamț, 
artiștii plastici ai cenaclului U.A.P., 
profesorii de muzică de la diferite 
licee, alți specialiști își aduc contri
buția la îndrumarea formațiilor de 
amatori de la orașe și sate.

Acest sprijin se cere însă a fi mult 
mai substanțial, deoarece, după cum 
se știe, schimbul de experiență și de 
idei practicat în cadrul acestei cola
borări sporește, pe de o parte, măies
tria artistică a oamenilor muncii, 
care urcă în număr tot mai mare 
pe scene, iar pe de altă parte oferă 
profesioniștilor încă o posibilitate 
pentru profunda cunoaștere a vieții 
autentice, a trăsăturilor eroilor obiș- 
nuiți — oamenii muncii — care nu 
sînt cu nimic mai prejos decît eroii 
marilor opere clasice.

Aceeași emulație creatoare se ma
nifestă. și în activitatea artistică de 
amatori de la sate. Aici, manifestă
rile cultural-artistice urmăresc să

pună în scenă marile transformări 
survenite în viața țărănimii con
temporane, integrarea celor mai 
valoroase tradiții ale poporului 
nostru în formule moderne de 
spectacol, care să corespundă e- 
xigențelor creseînde ale publicului 
actual, al cărui nivel de cunoaștere 
a crescut considerabil în anii socia
lismului. Amploarea unor manifes
tări de mare popularitate în viața 
spirituală a județului Neamț, cum 
sînt : „Sărbătoarea muntelui Cea
hlău", „Sărbătoarea Războienilor", 
„Sărbătoare la Cetate" se datorește 
tocmai împletirii ingenioase a acțiu
nii de valorificare a creației populare 
și folclorului tradițional cu elemente 
ale artei moderne, contemporane din 
țara noastră. Paralel cu interpreta
rea unor valoroase piese folclorice de 
tradiție, pe scenele sătești se joacă 
piese de teatru politic, angajat, se 
dau concerte de muzică corală pa
triotică contemporană, se prezintă 
montări coregrafice care glorifică 
munca și hărnicia celor care, an de 
an, sporesc rodnicia pămîntului.

Doresc să mai amintesc, de aseme- 
.nea, că ceea ce asigură substanța ca
litativă a mișcării artistice de masă 
din județul Neamț rezidă in faptul 
că toate activitățile din cadrul Fes
tivalului „Cintarea României" se des
fășoară sub directa conducere și în
drumare a organizațiilor de partid, 
aceasta constituind o latură esențială 
a muncii de partid în domeniul for
mării omului nou. Rezultatele pro
mițătoare obținute pînă acum de că- 
ire artiștii amatori din județul nos
tru în etapa de masă a Festivalului 
„Cintarea României". ne pun însă in 
fața sarcinii Importante de a per
manentiza și diversifica neîncetat ac
tivitățile artistice, precum și de a 
extinde mișcarea artistică pină în 
cele mai îndepărtate locuri de mun
că din județ. Acționind astfel, smtem 
convinși că vom transforma mișca
rea artistică de amatori intr-un in
strument de mare eficiență educati
vă, pentru creșterea conștiinței so
cialiste a maselor și formarea omu
lui nou, înaintat, realizator nu nu
mai al valorilor materiale, dar și 
creator autentic al valorilor spiri
tuale.

Ștefan ANTONIU
secretar
al Comitetului județean Neamț 
al P.C.R.

„Cartea prin.
Librăria „Cartea prin poștă" — 

unitate a cooperației de consum, 
str. Serg. Nuțu Ion nr. 8—12, cod 
76 324, sector 6, București — pune 
la dispoziția cadrelor didactice 
și elevilor următoarele lucrări 
ajutătoare in procesul instruc- 
tiv-educativ : M. Constantinescu 
— Compendiu de istoria Româ
niei ; D. Gheorghiu — Probleme 
de fizică pentru admiterea în 
invățămintul superior ; I. Oli- 
votto — Culegere de exerciții și 
probleme pentru clasele V-VII ;

poșta"
M. Psahă — Atlas geografic ge
neral ; I. Didilescu — Logica ; 
E. D. Tomozei — Lucru de mină 
și gospodărie ; Sorin Stati — 
Elemente de analiză sintactică ; 
Al. Graur — Gramatica azi ; Ion 
Berea — Metodica predării lim
bii române ; P. Popescu-Nevea- 
nu — Psihologie generală ; I. 
Tircovnicu — Pedagogie școla
ră ; A. Antal — Igiena școlară.

Comanda se face printr-o sim
plă carte poștală expediată pe 
adresa de mai sus, iar plata prin 
ramburs poștal.

tv
PROGRAMUL I

16,00 Telețcoală
16,30 Curs de limba rusă
17,00 Telex
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17,20 Doctorița din Stîlpeni. Reportaj In 

comuna Stilpeni-Argeș
17,w Cupa mondială la schi alpin :

probele masculine de slalom uriaș 
și coborîre. Transmisiune de la 
Megeve și Morzine Avoriaz 
(Franța).

18.20 Cele mai frumoase pagini din ope
retele lui Offenbach șl Herve

18,50 Idei contemporane
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20.00 împliniri... Reportaj cu și despre 

țăranii din Stolcănești-Olt
20.15 Ora tineretului.
21.15 Selecțiuni din spectacolul „Nor

ma" de vinpenzo Bellini
22.20 Revista llterar-artistlcă TV
22,55 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Dirijor I. iones- 
cu-Galați. Solist Vladimir Krpan 
(Iugoslavia). în pauză : — Telex 
— Blocnotes — Informații utilitare

32,10 Examene — film documentar, pro
ducție a studioului „Alex. Sahia“

Expoziție a schițelor de sistematizare
Concomitent cu dezvoltarea orașe

lor județului Buzău, o seamă de lo
calități parcurg un complex proces 
de transformări economico-socialc, 
care le conferă atribute specifice ur
banizării. La începutul anului au 
fost aprobate schițele și detaliile de 
sistematizare ale centrelor civice din 
cinci comune care vor deveni pină 
la sfîrșitul cincinalului centre urbane.

Acestea sint localitățile Nehoiu, Po
goanele, Berea, Pătirlagele și Beceiii. 
Schițele de sistematizare ale acestora 
sint expuse în holul Casei de cultură 
a sindicatelor din Buzău. Propune
rile și sugestiile primite din partea 
cetățenilor care vizitează expoziția 
vor fi studiate pentru perfecționarea 
proiectelor. (M. Bâzu).

lași. Aspect din expoziția de pictură și sculpturi) a pictorului Aurel Bâlan 
șl sculptorului Mihail Nicolau

------ NOTE DE
Emilian DOBRESCU:

LECTURA

„Optimul economiei 
socialiste11

Recent a apărut, sub 
egida Academiei „Ște
fan Gheorghiu" în E- 
ditura politică, lucra
rea „Optimul econo
miei socialiste" de E- 
milian Dobrescu. Uti- 
lizind un valoros apa
rat statistico-matema- 
tic, adecvat investi
gării cantitativ-calita- 
tive a economiei so
cialiste, lucrarea are 
un pronunțat caracter 
tehnic, in sensul știin
țific al cuvîntului. De 
la bun început se im
pune atenției, ca una 
din principalele con
cluzii care se desprind 
din lucrare, aceea că 
paralel cu stabilirea 
liniilor directoare și a 
programelor pentru 
înaintarea României 
pe calea progresului 
economic și social, 
partidul nostru, grație 
rolului determinant ai 
secretarului generai, 
tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceaușescu, aduce o 
inestimabilă contribu
ție la elucidarea pro
blemelor fundamen
tale care confruntă 
practica și gindirea 
economică 'contempo
rană pe plan interna
țional.

în această ordine de 
idei merită a fi men
ționată și următoarea 
teză a autorului : 
„Dacă economia poli
tică s-a limitat ini
țial la explicarea fe
nomenelor economice, 
iar K. Marx — săvîr- 
sind o profundă re
voluție in gindirea 
socială — i-a conferit 
rolul de a determina 
Științific căile trans
formării. pe baze noi, 
a societății, in condi
țiile socialismului se 
ridică o cerință ca- 
litativ-nouă — aceea 
de a fundamenta op

timizarea proceselor 
economice".

La, întrebarea dacă 
economia politică poa
te prelua, in stadiul ei 
actual, această nouă 
funcție, autorul, prin 
întreg conținutul lu
crării. dă un convin
gător răspuns afirma
tiv. Conceput in suc
cesiunea „optimul ma
cro-economic — opti
mul micro-economic — 
compatibilitatea lor", 
volumul abordează 
numeroase probleme 
ale economiei socia
liste cum sînt : cri
teriul și formula opti
mului macro-econo
mic ; corelația fun
damentală a creșterii 
e'conomice ; nevoile 
sociale ; dinamica re
surselor primare : pro
gresul calitativ al fac
torilor de producție ; 
echilibrul dinamic; 
optimul micro-econo
mic ; contradicțiile 
dintre optimul macro
economic și optimul 
micro-economic ; ges
tiunea economică: pla
nificarea economiei
naționale : remune
rarea muncii ; prețu
rile ; circulația mone
tară : tendințe în evo
luția mecanismului de 
funcționare a econo
miei socialiste. Este de 
remarcat, de aseme
nea, că „anexele" re
prezintă veritabile stu
dii cu valoare intrin
secă — în special 
anexa A — Modelul 
trisectorial al econo
miei românești si ane
xa D — referitoare la 
sistemul indicatorilor 
creșterii economice.

în măsura in care a 
fost necesară funda
mentarea teoretică a 
sistemului de catego
rii și indicatori ai e- 
conorhiei socialiste, 
autorul abordează, în

că din acest volum, o 
serie de probleme ale 
politicii economice, 
subliniind, totodată, 
că în vederea studie
rii multilaterale a e- 
conomiei socialiste 
„este necesară analiza 
politicii economice ca 
atare, respectiv a ex
perienței proprii acu
mulate de tara noas
tră...". în acest cadru, 
se subliniază impor
tanța principială a ex
perienței Partidului 
Comunist Român, ară- 
tindu-se că „toate 
realizările obținute în 
ultimul deceniu, toate 
proiecțiile in domeniul 
creșterii economico- 
sociale în tara noas
tră poartă amprenta 
gindirii și caracteris
ticilor stilului de mun
că al secretarului ge
neral al partidului — 
legătura permanentă 
cu practica, 1 puterea 
de anticipație. dina
mismul și spiritul cri
tic, capacitatea de ca
nalizare, intr-o direc
ție unitară, a ener
giilor creatoare ale 
întregului popor".

întregul ei conținut 
definește „Optimul e- 
conomiei socialiste" ca 
una dintre cele mai 
reprezentative lucrări 
marxiste dedicate a- 
nalizei economiei so
cialiste. o substanțială 
contribuție româneas
că Ia dezbaterea apro
fundată a unor pro
bleme de bază ce con
fruntă gindirea econo
mică contemporană, 
înscriindu-se. prin 
toate acestea, pe linia 
cerințelor formulate 
de conducerea parti
dului frontului cerce
tării economice din 
tara noastră.

Prof. unlv. dr. 
Ervin HUTIRA

Gh. POPILIAN

„Ceramica romană 
din Oltenia“
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DIVERS
Cerbul din
Sîndominic

tn ograda gospodarului Albert 
Tbrok din Sîndominic. județul 
Harghita, a fost prins un cerb. 
Lumea s-a dus să-l vadă, să-l 
admire. După felul lui blind de 
a fi, puteai ușor constata că s-a 
lăsat el însuși prins. Dovadă : 
înainte de a fi ajuns in gospo
dăria lui A. T.. cerbul a mers 
agale pe străzile comunei, apoi 
a sărit cu ușurință peste citeva 
garduri înalte de doi metri, pină 
a poposit in ograda de unde n-a 
vrut să mai plece. Toate încer
cările gospodarului au dat greș. 
De citeva ori a fost scos in 
stradă, el s-a reîntors de fie
care dată. Pină la urmă s-a 
lăsat bucuros să fie vîrit intr-o 
cușcă, urcat intr-un camion și 
dus in pădurea din împrejuri
mile comunei Brădești. Explica
ția comportării lui. dată de oa
menii locului : a 
lupi și a căutat 
meni. Se poate !

fost hăituit de 
ocrotire la oa-

40 de ani
de nopți

Tipografii din Drobeta-Turnu 
Severin au trăit un moment 
emoționant : colegul lor de 
muncă, tipograful Valeriu Dos- 
can, a ieșit la pensie. Timp de 
40 de ani de zile — si mai ales 
de „nopți albe" — neică Vale- 
rică (așa cum îi spun cei din 
jur) s-a aflat mereu la datorie. 
Aproape că nu e tipograf în ur
bea lui care să nu fi învățat 
meserie de la el. ca să nu mai 
vorbim de cei plecați în alte 
părți. Dar. mâi mult decît me
serie. ei au invățat — dacă se 
poate spune astfel — pasiunea, 
dăruirea, statornica lui dragoste 
pentru cuvîntul tipărit.

Pe un umăr—
„plutonier", 
pe celălalt- 
sergent"
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(Urinare din pag. I)
gheț, episoade și figuri simbolice su- 
gerînd tumultul ori disperarea. Oc- 
tav Băncilă, N. Vermont, N N. To- 
nitza, Iser și alții vor consemna și 
secvențe din etapa represiunii arma
te. Pentru Rebreanu, răscoalele sint 
„un puhoi de ape ce-au rupt zăgazu
rile" ; un ritm epic în cea mai pură 
tradiție clasică se împletește cu un 
modern procedeu al panoramării ci
nematografice. Prima secțiune a ro
manului său (Se mișcă țara) intro
duce pe cititor în ceea ce se numește 
o atmosferă specifică. Așadar, de la 
cea dintîi frază sîntem preveniți des
pre mentalitatea arendașilor, expri
mată de Rogojinaru, pentru care ță
ranul român nu' e cum se spune în 
cărți și- discursuri — „un martir" 
— ci „numai rău și prost și leneș"... 
Scenelor realiste, de epos. în care va
lurile răsculaților trec în primul plan, 
li se asociază situații ținînd parcă de 
o suprarealitate mitologică.

Șapte din cele douăsprezece capi
tole ale romanului se succed în ritm 
lent, într-o amplă desfășurare de 
vorbe strigate și semitonuri ; cite un 
singur cuvînt (Fiămînzii, Luminile, 
Vestitorii...) numește la modul sim
bolic stadiile unei acumulări vesti
toare de cutremure. Prozatorul iși 
escamotează sistematic prezența, ob- 
ținînd efecte de neuitat din tran
scrierea aparent neutră a vorbirii, 
gesturilor și atmosferei, într-un con
flict esențializat. Incorporînd reacții 
etico-sociale pe suprafețe mari, im- 
presionind prin varietatea unghiuri
lor de investigație. Răscoala aparține 
tipului de roman polifonic, realită
țile fiind văzute atit din exterior, ca 
mișcare in epic, cît și la nivelul con
științei, ca spectacol labirintic, tra
gic. Secvențe alternante, de la satul 
devastat de mizerie pină la monde
nitățile protipendadei bucureștene,

personaje exponențiale, moșieri, a- 
rendași, politicieni, medii gazetărești, 
saloane, recepțiile din casa Nadinei 
(soția lui Grigore Iuga), scenele de 
„lux și veselie" sugerind o „destră
bălare uriașă" constituie în Răscoala 
documente de epocă transfigurate 
estetic.

Plasate sub titlul general Focurile, 
episoadele din cea de-a doua secțiu
ne a romanului captează prin mu
tații de decor, ca într-un spectacol, 
în care un ciclu al focului (Scinteia,

fragmente epice se leagă și se dez
leagă potrivit necesităților de atmos
feră și ritm ; un amănunt expresiv, 
un gest, o propoziție repetată obse
dant conferă unei paranteze, unui 
dialog ori unui profil uman autenti
citatea desenului pe viu. Dar croni
carul „desculților" e in special un 
pictor al sufletului, atent la psiholo
gia celor care, disprețuiți. mocnesc 
revolta. In cadru mohorit de cim- 
pie dunăreană (Miez de iarnă), „des
culții" acumulează ca la Rebreanu o

Opere memorabile, născute din 
epopeea marilor răscoale țărănești
Flăcări, Focul.,.) lasă loc unui ciclu 
al morții (Sîngele, Petre-Petre, Apu
sul). In tot ce e dezlănțuire morală, 
Rebreanu e un pictor magistral, in
cit violența; masacrele, schingiuirile, 
relatate cu maximum de economie, 
în stil nervos, se fixează în pagini 
antologice.

După eliberare, un nume impor
tant e Zaharia Stancu ; la aces
ta, excelent cunoscător- al reali
tăților rurale, răscoalele intră în 
componența unui întins ciclu auto
biografic. Succesiunea faptelor din 
Desculț (1949) contravine, nu o dată, 
formulei romanului tradițional, pro
zatorul, fără prejudecata compoziției 
riguroase, luîndu-și libertățile nara
țiunii spontane. Alcătuit din însu
marea unor momente semnificative, 
într-o desfășurare alertă, cinemato
grafică. romanul său. cu suport me
morialistic (Darie fiind un alter ego 
al autorului), beneficiază de pulsul 
realităților trăite direct. Succinte

nemulțumire grea : tensiunea maxi
mă nu așteaptă decît o scinteie. In
tr-un recitativ memorabil prinde 
contur, ca într-o baladă, fantoma 
neagră a lui Fîlip Pisicu ; expresia 
brazdă-ngustă și adincă revine ca un 
refren : ,.E bună brazda-ngustă și a- 
dîncă. Cîmpul dă mai mult rod dacă 
ii ari cu brazdă-ngustă și adincă 
(...) Logofătul Filip Pisicu nu te iar
tă. Ai boi buni, n-ai boi buni, braz
da pe care o tragi pe pămin.tul boie
rului trebuie să fie îngustă și adîn- 
că“... Peste oamenii aspri, neguroși. 
trece suflul mîniei dezlănțuite, lu
crurile luînd un ritm nervos. Pre
gătirii lente îi urmează explozia dis
perării, logofătul tiran fiind spinte
cat cu fierul plugului.

Deznodămintul dramei de pe moșia 
lui Gogu Cristofor e un moment de 
împietrire colectivă : „Ne uităm. Nu 
ne pică nici o lacrimă din ochi. Nici 
unul nu se bucură. Nici unul nu 
rîde“„. Limbajul din final, concis,

grav, aparține parcă unui cor din- 
tr-o tragedie de Eschyl, comentînd 
sancțiunea inevitabilă. După accen
tele de energie virilă, cite un mo
ment liric în contrapunct pune in 
mișcare alți centri sufletești. Lapi
darul „să nu uiți, Darie !“ adresat 
viitorului narator de mama sa are 
semnificația unui legat patetic — 
fiind totodată o voce sacră a con
științei justițiare. Simbolic, peste 
mormintele celor masacrați în 1907 
crește iarbă. Iarbă se și intitulează 
fragmentul final — meditație de răs
colitoare poezie tragică : „Pămintu- 
rile care au fost semănate cu se
mințe și lacrimi și îngrășate cu sin
ge au înverzit... Pretutindeni miroa
se a iarbă proaspătă, a iarbă nouă, a 
frunze noi și a griu care a crescut 
mai mult de două palme deasupra 
pămîntului. Peste oamenii impușcați 
și ingropați adine a răsărit iarbă, 
iarbă nouă, iarbă proaspătă". Se su
gerează astfel, in perspectivă istori- 
că, o nouă germinație, triumfătoare.

Din juxtapunerea poemelor lui Tu
dor Arghezi sub titlul 1907 rezultă 
peisaje si profiluri caracteristice, iro
nia fiind principala armă a pamfle
tarului. Volumul din 1955 continuă, 
de fapt, vechile campanii antibur
gheze ale poetului. Pagini precum 
Răzvrătitul, Cauza cauzelor. Flămin- 
zenii, Arenda, Răzbunarea, profiluri 
precum Stane, căpitane și Patru al 
Catrinii ilustrează capacitatea de a 
imprima faptelor tipice, consumate cu 
o jumătate de veac înainte, dimen
siuni noi. In concluzie, panoramicul 
răscoalelor de acum șaptezeci de ani 
include pagini zguduitoare ce invită 
la meditație și rememorări lucide. 
Căile istoriei noastre, etapele spre 
Socialismul triumfător, au fost mar
cate de sacrificii imense. Pentru es
timarea exactă a prezentului, contac
tele cu literatura marilor momente 
dramatice, mărturiile epocilor de e- 
roism și jertfă sînt totdeauna eloc
vente.

în orice stațiune an
tică. fie ea cetate, așe
zare ori cimitir, ves
tigiile cele mai nume
roase care se scot la 
lumină intimplător sau 
pe calea săpăturilor 
sistematice sint frag
mentele ceramice și, 
mai rar. vasele întregi, 
legate nemijlocit de 
viața cotidiană. Aces
tea constituie docu
mente de primă im
portanță și inestima
bilă valoare, mai ales 
pentru acele perioade 
din istoria poporului 
nostru pentru care 
lipsesc izvoarele scri
se sau acestea sint 
zgîrcite in amănunte.

Acest gol a fost um
plut. în parte, de car
tea lui Gheorghe Po- 
pilian, apărută recent 
în editura „Scrisul Ro
mânesc" de la Craiova. 
Spuneam că lacuna es
te suplinită doar par
țial pentru că mono
grafia lui Gh. Popilian 
cuprinde ceramica ro
mană doar dintr-o 
parte a Daciei, din 
Dacia Inferior si mai 
apoi Dacia Malvensis. 
de pe cuprinsul Olte
niei. Ea este rodul 
unei munci susținute, 
eșalonată pe mai bine 
de două decenii.

Monografia lui Gh. 
Popilian răspunde e- 
xigențelor formulate 
la nivel mondial pen
tru lucrări de acest 
gen. Valoarea deose
bită a cercetării re
zidă în rolul de In
dispensabil instrument 
de lucru nu numai

pentru cercetătorii ro
mâni, ci și pentru cei 
străini. Cartea lui Gh. 
Popilian aduce, în pri
mul rind, contribuții 
substanțiale la eluci
darea unor importante 
probleme ale istoriei 
poporului român.

Astfel, autorul a pu
tut stabili cu date con
crete și precise o anu
mită individualitate a 
ceramicii romane din 
Dacia, individualitate 
conferită de continua
rea tradiției locale, au
tohtone în meșteșugul 
olăritului. Ea este con
cretizată în perpetua
rea unor forme sau or
namente care nu se in- 
tîlnesc în alte provin
cii, în schimb există la 
ceramica dacică ce se 
datează înainte de vre
mea cînd armatele ro
mane au integrat în 
Imperiu o parte a Da
ciei. Sînt dovezi ce 
nu pot fi puse la în
doială, despre conti
nuitatea, despre per
manența populației 
autohtone în timpul 
stăpînirii romane.

Un capitol este apoi 
consacrat ceramicii da
cice din epoca romană. 
Aceasta este prezentă 
atit ig centrele-urbane, 
in castre, dar mai ales 
in așezările rurale, un
de intilnim ceramică 
de autentică factură 
autohtonă de-a lungul 
întregii stăpîniri ro
mane. Studierea ce
ramicii produse in ate
lierele locale sau a ce
lei de import ' contri
buie în cea mai largă 
măsură la cunoașterea

istoriei Daciei. Ea do
vedește integrarea 
perfectă a acesteia in 
lumea romană.

O deosebită înflo
rire se constată la 
sfirșitul sec. al II-lea 
și la începutul celui 
următor, in epoca Se
verilor. cind în Dacia 
se înregistrează nu
meroase importuri., 
amfore sau ceramică 
de lux, venite de pe 
diverse meridiane ale 
lumii romane. Cera
mica fină (terra sigil- 
lata) este produsă si 
in ateliere din Dacia, 
mai ales Ia Romula, 
care se dovedește si 
în acest fel deținătoa
rea primatului printre 
orașele Daciei Mal
vensis. Ceramica din 
Dacia romană consti
tuie punctul de ple
care al evoluției cera
micii autohtone de 
după încetarea stăpi- 
nirii romane. Cartea 
Iui Gh. Popilian aduce 
astfel o importantă 
contribuție și la pro
blema continuității 
populației daoo-roma- 
ne de după retragerea 
din timpul lui Aure
lian.

Lucrarea lui Gh 
Popilian este și un în
demn pentru elabora
rea unor monografii 
atit de necesare și, 
incă. atit de puține în 
literatura noastră de 
specialitate. La capă
tul unei tenace munci, 
lucrarea realizată este 
temeinică, valoroasă.

Ion HORAȚ1U
CR1ȘAN

I
I
I

»,
■ Nu prea se omora cu munca 
Ion Dumitru din Tg. Neamț. 
Nici el, nici vecinul lui, Vasile 
Brutașu. Cum amindoi iși aveau 
casele lingă o pădure a "statu
lui, au început să dea iama prin 
copaci, să-i doboare și să-i va
lorifice pe cont propriu. Sim
țind că miliția e pe urmele lor, 
cei doi s-au „retras din afa
cere", iar lui I. D. 1 s-a năzărit 
să se facă și el milițian. Și-a 
făcut rost de galoane, dar cum 
I. D. nu fusese nici măcar... sol
dat. pe un umăr și-a pus trese 
de plutonier major, iar pe celă
lalt de sergent major. La rindul 
său. vecinul Brutașu și-a meș
terit, chipurile, un pistol din
tr-o... clanță de ușă ! Dotați cu 
un asemenea „arsenal", cei doi 
au comis un șir întreg de escro
cherii și tâlhării. Pină au dat de 
un plutonier adevărat. Și l-au 
urmat...

„Ceasul rău"
La 

unui 
Iești, 
făcut 
Cum 
demînă nici un strop, s-a dus 
într-un șopron, unde iși ținea 
butoiul. Cu furtunul într-o mină 
și eu luminarea în alta, i-a dat 
roată polobocului, pină a găsit 
o poziție mai comodă. Apoi a 
inceput să tragă... la măsea di
rect din poloboc. Tot trăgînd el 
cîte o înghițitură, cite o înghiți
tură, n-a băgat de seamă că de 
la luminare s-au aprins furajele 
din jur. S-a salvat pe el, dar 
furajele, cu grajd cu tot, s-au 
făcut scrum. „Ceasul rău" — și-a 
zis el. Da, cam „rău" ceasul : 
oră tirzie, vinul bun. butoiul 
plin, pofta mare...

oră tirzie din noapte, 
sătean din comuna Pău- 
județul PrahMva. i s-a 
chef de un pahar cu vin. 
nu avea prin casă la in-

Un nou complex cultural-sportiv
Prin munca cetățenilor, in comuna 

Livezile s-a terminat de curînd com
plexul cultural-sportiv. care» cuprinde 
o Sală de spectacole cu 450 de locuri, 
o sală de sport, pistă de popice, club 
și alte spații pentru activitățile cul
tural-educative. Locuitorii comunei, 
tineri și virstnici, au efectuat la acest

obiectiv lucrări în valoare de peste 
250 000 lei. Obiectivul se adaugă la 
cele realizate în ultimii ani — o nouă 
școală cu etaj, rețeaua de alimentare 
cu apă a comunei, dispensarul uman, 
baia comunală,, un supermagazin, 
centrala termică și altele. (Virgil 
Tătaru).

I Ghici, cîte 
căciuli sînt?

tn ziua de 28 ianuarie, șoferul 
Nicolae Dumitru, de la Autobaza 
1 Focșani, a găsit pe drumul na
țional nr. 2 un colet. L-a luat 
din mijlocul drumului, l-a urcat 
in mașină și s-a dus cu el la 
cel mai apropiat post de miliție. 
De aici, coletul cu pricina a 
ajuns la miliția din Focșani.

Și acum, ghiciți ghicitoarea 
noastră : cite căciuli (căci des
pre căciuli este vorba) există in 
respectivul colet, cine le-a pier
dut și unde trebuiau să ajungă ? 
Pentru răspunsul exact se acordă 
imediat coletul. La nevoie, se 
vor pune și întrebări de baraj. 

„Viteazul"
loan Costea, proprietarul auto

turismului 2—Cj—7 664, nici nu 
împlinise două luni de cind 
avea permis de conducere. S-a 
urcat la volan cu soția alături 
șl a început să alerge ca la un 
raliu pe strada Unirii din Cluj- 
Napoca. Deși drumul era alune
cos, s-a angajat in depășirea 
unui troleibuz, in timp ce din 
sens opus venea un alt trolei
buz. Pierzîndu-se cu firea, „vi
teazul" începător a pus o frlhă 
bruscă, și mașina a alunecat ca 
o sanie vreo 26 de metri. Vă- 
zindu-i isprava, șoferul trolei
buzului, Gh. Mureșan, a virat și 
a intrat pe o alee laterală. 
Tamponarea n-a putut fi evi
tată. dar ea a fost foarte ușoară. 
După cum ne spunea ancheta
torul de la miliție, dacă șoferul 
troleibuzului nu făcea această 
manevră abilă, proprietarul au
toturismului și soția n-ar mai fi 
putut răspunde acum la între
bări.

I
I
I
I

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scinteil"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mă folosesc de acest prilej pentru a mulțumi sincer Excelenței Voastre 
pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia zilei mele de naștere.

Sînt recunoscător și vă exprim aceleași sentimente de prietenie.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Vizita delegației Consiliului Național Pălești»
și a Consiliului Central al O.E.P.

Reprezentantul permanent al O.E.P. 
la București, Imad Abdin, a oferit, 
miercuri seara, un dineu în onoarea 
delegației Consiliului Național Pa
lestinean (C.N.P.) și a Consiliului 
Central. al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), condusă 
de Khaled Al-Fahoum. președintele 
C.N.P., care ne vizitează țara la in
vitația Marii Adunări Naționale.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al

Sosirea în Capitală a directorului general al UNESCO
Miercuri dimineața a sosit la 

București directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, 
care face o vizită oficială în - tara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost intîmpinat de Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învățămintului. 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 

«cerilor externe, Jean Livescu. pre- 
edintele Comisiei Naționale a Repu

blicii Socialiste România pentru 
UNESCO, de alte persoane oficiale.

A fost de față Tomas Keller, di
rectorul Centrului european pentru 
învățămîntul superior al UNESCO.

La sosire, Amadou Mahtar M’Bow 
a declarat unui redactor al Agenției 
române de presă „Agerpres" : „Sînt 
fericit că mă aflu în România, pe 
care am mai vizitat-o în 1973, cu 
ocazia Conferinței miniștrilor edu
cației din țările europene, și în anul 
1974. La invitația guvernului român, 
revin cu multă plăcere în tara dum
neavoastră pentru a examina proble
ma cooperării internaționale în ca
drul UNESCO și. de asemenea, as
pecte ale relațiilor dintre România 
și UNESCO.

Colaborarea cu România s-a dez
voltat mult, depășind cadrul Orga

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

șl 6 februarie. In țară : Vremea va con
tinua să se răcească ușor, îndeosebi în 
regiunile din nordul țării. Cerul va fi 
variabil, mal mult noros. Vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub formă 
de ninsoare, vîntul va sufla potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată pînă

• SUCEAVA. Peste 400 de săteni 
din Călinești au luat parte recent la 
o amplă manifestare cultural-artisti- 
că dedicată împlinirii a 127 de ani de 
la nașterea lui Mihai Eminescu. 
Colectivul dramatic al Casei oră
șenești de cultură din Rădăuți a 
prezentat recent in premieră locală 
spectacolul cu piesa „O mică dife
rență" de Dumitru Anghel și Petre 
Sălcudeanu. In cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", re
dacția ziarului județean „Zori noi" 
a lansat un concurs public la care 
sint invitați să ia parte, cu articole, 
reportaje, note și informații, oame
nii muncii din județ. • V1LCEA. 
Pionierii de la școala generală din 
Stanomiru, comuna Zătreni, consti- 
tuiți intr-un cerc „Prietenii istoriei", 
au colecționat peste 1 500 de obiecte 
cu valoare artistică și documentară, 
legate de istoria multiseculară a 
locului. Toate aceste obiecte sînt 
expuse în muzeul amenajat în incin
ta școlii. • VASLUI. Sub egida Co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă Vaslui a fost ti
părită lucrarea „Contribuții la cu
noașterea artei populare din județul 
Vaslui — port popular, textile de 
interior" semnată de Melania Ostap. 
De asemenea, a fost editată foaia vo
lantă „-«Cîntarea României» —festi
val al creației și al muncii" cu re
comandări de repertorii, montaje li
terar-muzicale și alte informații în 
sprijinul activității politice și cultu
ral-educative. • IALOMIȚA. Nu
meroase acțiuni cultural-educative 
care se desfășoară in săptămîna în 
curs au ca obiect cartea. Citeva din
tre cele mai importante : expoziția 
de carte „Ion Luca Caragiale" la 
Biblioteca județeană din Slobozia ; 
evocarea literară „125 de ani de la 
nașterea lui I. L. Caragiale" — la 
Casa corpului didactic din aceeași 
localitate ; la căminul cultural din 
Lehliu — simpozionul „Opere litera
re ecranizate", urmat de filmul 
„Dincolo de pod". • MEHEDINȚI. 
Muzeul „Porțile de Fier" a organi
zat, la stația C.F.R. Drobeta Turnu- 
Severin, simpozionul „44 de ani 
de la eroicele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din ianuarie-februa- 
rie 1933“. La căminele culturale din 
Viașu, Cioroboreni, Salcia și Vrata 
a avut loc dezbaterea „Lupta po
porului român de-a lungul veacu
rilor pentru independentă națională

M.A.N., loan Ceterchi, președintele 
Consiliului Legislativ, Radu Voinea 
și Ioan Pop D. Popa, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., 
deputați. alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la București.

★
In cursul zilei, delegația a vizitat 

institute de cercetări și de învățămint 
superior medical din Capitală.

(Agerpres)

nizației Națiunilor Unite pentru edu
cație. știință și cultură, făcind parte 
din cooperarea europeană. Astfel, la 
București s-a înființat Centrul euro
pean pentru învățămîntul superior — 
C.E.P.E.S. — care joacă un rol funda
mental în dezvoltarea colaborării 
României cu UNESCO".

★
In cursul după-amiezii, directorul 

general al UNESCO a fost primit de 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind activitatea 
desfășurată de UNESCO pentru pro
movarea climatului de înțelegere și 
prietenie intre popoare, colaborării 
în domeniul educației, științei și cul
turii, precum și aspecte ale partici
pării României la activitățile acestei 
organizații.

★
Seara, in onoarea oaspetelui, mi

nistrul afacerilor externe a oferit un 
dineu. Au participat Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învățămintului, 
membri ai conducerii Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de știință, artă și 
cultură. (Agerpres)

la 40—50 km pe oră în Cîmpla Dunării, 
Dobrogea și Moldova, predominind din 
sectorul estic. La munte va ninge visco
lit. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 10 și zero grade, izolat mai cobo- 
rîte în nordul țării, iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade. Pe alocuri, 
seara și dimineața, ceață. In Bucu
rești : Vremea va continua să se ră
cească ușor. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații, îndeosebi sub 
formă de ninsoare. Vlntul va prezenta 
intensificări temporare pînă la 40—50 
km la oră.

și dreptate socială". • CLUJ. La 
Casa de cultură a studenților din 
Cluj-Napoca a avut loc în cadrul 
manifestărilor Festivalului „Cîntarea 
României" o trecere în revistă a 
formațiilor folclorice ale caselor 
municipale de cultură din Cluj-Na
poca, Turda și Dej, precum și din 
orașele Gherla și Huedin. • BO
TOȘANI. Peste 400 de artiști ama
tori au evoluat pe scena Casei de 
cultură din Săveni, în cadrul etapei 
pe consilii intercooperatiste a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". S-au remarcat programele 
prezentate de formația de fluierași 
și corul de 120 persoane din Vorni- 
ceni, formația de teatru din Vlăsi- 
nești, grupurile vocale și soliștii in
strumentiști din Știubieni și Drăgu- 
șeni. Cu acest prilej a fost'deschisă 
o expoziție de creație : țesături, 
cusături și covoare, pictură, piro
gravură și fotografie artistică. 
• SATU MARE. In contextul ma
nifestărilor prilejuite de „Luna căr
ții la sate", în noul edificiu de cul
tură din comuna Odoreu a avut loc 
o întilnire a publicului cu scriitori 
și redactori de la editurile ..Miner
va", „Kriterion", revistele „Tribuna," 
și „Familia", urmată de prezentarea 
montajului literar „Independența", 
prezentat de artiști amatori din lo
calitate și de un recital de poezii 
patriotice, în limbile germană și 
maghiară, susținut de actori ai 
Teatrului de Nord. Filarmonica de 
stat Satu Mare a prezentat, in 12 
comune din județ, o suită de concer
te simfonice populare, la care au 
participat circa 3 500 țărani coopera
tori. mecanizatori și alți locuitori 
din satele respective. • GORJ. La 
Tismana. Godinești, Albeni, Jupî- 
nești, Polovragi și Tg. Logrești — 
localități gorjene în care clocotul 
răscoalelor țărănești a înregistrat, 
de-a lungul vremurilor, o mare in
tensitate — cabinetul județean pen
tru activitatea ideologică și politico- 
educativă a organizat un ciclu de 
expuneri pe tema „Țărănimea — 
secole de-a rindul — principala for
ță a progresului social, a apărării 
libertății și neatirnării patriei". Pes
te 60 de formații de teatru ale așe
zămintelor de cultură din localită
țile Gorjului au evoluat. în 12 centre 
din județ, în cadrul etapei pe consi
lii intercooperatiste a Festivalului 
național „Cîntarea României".

Corespondenții „Scînteii"

Conferință de presă la Ambasada R.P.D. Coreene
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din București a 
avut loc miercuri o conferință de 
presă, in legătură cu scrisoarea ,pri- 
vind reunificarea independentă’ și 
pașnică a țării, adoptată de Confe
rința comună a partidelor politice și 
organizațiilor obștești din R.P.D. Co
reeană, adresată diferitelor partide 
politice, organizații și pături ale 
populației din Coreea de Sud.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai zia
relor centrale, Agenției române de 
presă, și Radioteleviziunii, ai unor 
publicații periodice.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic și corespondenți ai 
presei străine acreditați în tara 
noastră.

In acest cadru, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Pak Zung Guc, 
a făcut o amplă prezentare a docu
mentului ce a constituit obiectul 
conferinței de presă, a situației din 
zonă, evidențiind valoarea deosebită 
a acestei noi inițiative constructive 
a țării sale, în vederea îndeplinirii 
năzuințelor legitime ale întregii na
țiuni coreene de a trăi într-un stat 
unitar independent, de a se dezvolta 
liber, de a evolua pe calea progre
sului economic și social, conform

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

Sportivi români 
la competiții internaționale 
Victorie a echipei feminine 

de handbal
în ziua a doua a turneului feminin 

de handbal, care se desfășoară în 
localitatea cehoslovacă Cheb, echipa 
României a întrecut cu scorul de 
17—14 (9—8) echipa R.D. Germane.

Celelalte trei partide disputate 
s-au incheiat cu următoarele rezul
tate : Iugoslavia—Cehoslovacia. (B) 
21—13 (11—8) ; Ungaria — U.R.S.S. 
13—13 (6—5) ; Cehoslovacia (A) —
Polonia 24—16 (11—9). în clasament 
conduce Cehoslovacia, urmată de 
România, U.R.S.S., Iugoslavia, R.D. 
Germană, Ungaria.

Cu o rundă înaintea încheierii 
competiției de șah pentru junioare 
„Cupa Europei", care se desfășoară 
în orașul iugoslav Novi Sad, în cla
sament conduc Cejici (Iugoslavia), 
Sikora (Polonia), Kas (Ungaria) și 
Savova (Bulgaria), cu cite 7 puncte, 
urmate de Viorica Ilie (România) — 
6,5 puncte, Marina Pogorevici (Româ
nia), Zaharovska (Cehoslovacia) — 
cite 6 puncte etc.

în penultima rundă, Marina Po
gorevici a învins-o pe Sandstroem, 
iar Viorica Ilie a pierdut partida cu 
Kas.

Turneul internațional feminin de 
tenis de la Seattle (Washington) a 
programat ultimele partide din pri
mul tur al probei de simplu. Jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici a în
vins-o în trei seturi cu 6—0. 4—6,
7—5 pe americana Zenda Leiss, iar 
campioana sovietică Olga Morozova 
a dispus cu 6—3, 6—2 de Franooise 
Durr (Franța).

în primul tur al turneului de te
nis de la Richmond (Virginia — 
S.U.A.), jucătorul român Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—2. 6—3 pe Cliff 
Drysdale, iar Manuel Orantes a dis
pus cu 6—4, 6—3 de Jan Kodes.

Alte rezultate : Tony Roche — 
Wojtek Fibak 6—1, 4—6, 6—4 ; Tom 
Okker—Onny Parun 6—3, 6—2.

Proba masculină de slalom special 
din cadrul concursului internațional 
pentru juniori (cădeți) de la Orlițki 
Gora (Cehoslovacia) a fost ciștigată 
de cehoslovacul R. Hermanek, cu 
timpul de ri5”99/100. Dintre concu- 
renții români cel mai bine s-a clasat 
Zoltan Balaș, care a ocupat locul 
opt cu l’25”67/100.

In mina de sare de la Tg. Ocna 
a fost amenajat primul sanatoriu 
subteran din tara noastră pentru 
tratarea bolilor astmatice. El este si
tuat la o distanță de 3 kilometri de 
la gura de intrare a minei și la o 
adîncime de 130 de metri. în cei 4 
ani care au trecut de la înființarea 
sa. această mină a sănătății și-a 
dovedit pe deplin eficacitatea. Dacă 
in primul an au venit aici doar 600 
de pacienți, în 1976 peste 4 000 de 
oameni cu afecțiuni respiratorii — 
astm bronșic infecțios, bronșite cro
nice. efizem pulmonar — și-au în
grijit sănătatea în mina de la Tirgu 
Ocna. Medici de specialitate din ca
drul stațiunii balneoclimaterice 
Slănic Moldova veghează la buna 
desfășurare a tratamentului.

Timp de 3 săptămini, 3—4 ore pe 
zi, pacienții fac plimbări și mișcări 
libere, gimnastică respiratorie, u- 
șoare deplasări în microclimatul 
din mină, fără a li se administra 
nici un fel de medicamente. De a- 
ceea, tratamentul poate fi făcut în 
orice anotimp al anului.

Pentru pacienții acestui sanatoriu 
s-au creat condiții prielnice de 
către Oficiul județean de turism 
Bacău în cunoscuta stațiune Slănic 
Moldova, aflată la o distantă de 17 
kilometri, în hotelul „Perla" sau în 
vile confortabile, avînd la dispoziție 
și blocuri alimentare etc. Transpor
tul se efectuează cu autocarele.

In interiorul minei au fost ame
najate cabinete medicale de spe
cialitate, camere de odihnă, grupuri 
sociale, precum și mijloace de a- 
grement : teren de tenis, club etc. 
O echipă specială de mineri ve
ghează la respectarea tuturor nor

propriilor aspirații. Propunerile Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, a spus ambasadorul coreean, sînt 
expresia înaltei responsabilități față 
de patrie și națiune, a dorinței fier
binți a poporului ca, prin acțiunea 
forțelor unite din Nord și din Sud, 
să fie lichidată divizarea țârii, în- 
făptuindu-se dezideratul majorității 
covirșitoare a coreenilor de a trăi 
într-o Coree unificată și liberă. 
Vorbitorul a relevat, în continuare, 
simpatia de care se bucură pe plan 
mondial eforturile de reunificare 
pașnică a Coreei, sprijinul consec
vent acordat de partidul comunist 
și poporul român, de celelalte țări 
socialiste, înțelegerea pe care o ma
nifestă forțele democratice și pro
gresiste de pe toate meridianele glo
bului față de această aspirație fun
damentală a poporului coreean.

Răspunzînd întrebărilor formulate’ 
de ziariști, ambasadorul Pak Zung 
Guc a relevat larga rezonanță pe 
care documentul o are în rindurile 
opiniei publice ‘ internaționale, ecoul 
stimit în Coreea de Sud, unde se in
tensifică mișcările de masă în fa
voarea reunificării.

în încheierea conferinței de presă 
a fost prezentat un film documentar.

(Agerpres)

Tinerii arădeni în căutarea zăpezii
După ce tinerii din școlile arădene 

și din localitățile județului s-au în
trecut in cadrul fazelor preliminare, 
cei mai buni dintre ei și-au dat în
tilnire, timp de două zile, pe pîrtiile 
de schi și săniuțe amenajate în pito
reasca stațiune Stîna de Vale (jude
țul Bihor), la etapa județeană a „Cu
pei U.T.C.‘< și a concursului dotat cu 
cupa „Săniuța de argint" (aceste 
finale au fost organizate la Stîna de 
Vale, din cauza lipsei de zăpadă in 
județul Arad). La startul concursu
lui de schi s-au aliniat 86 de tineri 
și tinere, cei mai buni și cîștigători 
ai primelor locuri fiind, pe categorii, 
următorii : grupa 14—19 ani. la schi 
fond, fete : Sofia Jurj (liceul de ali

întreceri pentru „Cupa Independenței"
La Alba Iulia s-au desfășurat pri

mele întreceri sportive pentru „Cupa 
Independenței", organizate de consi
liul județean al sindicatelor. între
cerile la tenis de masă, desfășurate 
în sala de sport a casei de cultură 
a sindicatelor din localitate, au fost 
cîștigate de Silvia Jibotean și Mihai

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL : Echipa Iugoslaviei 

învinsă la scor !
Orașul Leon a găzduit întîlnirea 

amicală de fotbal dintre selecționa
tele Mexicului și Iugoslaviei. Fotba
liștii mexicani au obținut victoria cu 
scorul de 5—1 (3—0), prin golurile 
înscrise de Chavez (min. 13), Jelikici 
(în proprie poartă, min. 40), Isiordia 
(min. 42), Jimenez (min. 70) și Ayala 
(min. 89). Punctul formației iugo
slave a fost marcat de Bajevici 
(min. 85).
• în urma unei anchete întreprin

se in rindul ziariștilor sportivi din 
opt țări ale Americii de Sud, cel 
mai bun fotbalist sud-american al 
anului 1976 a fost desemnat jucă
torul chilian Elias Figueroa. Pe locu
rile următoare au fost clasați bra
zilienii Zico, Rivelino, argentineanul 
Gatti și brazilianul Luis Pereira. 
Celebrul fotbalist brazilian Pelă este 
situat astăzi abia pe locul 19.

• In cursa ciclistă „omnium", dis
putată pe velodromul acoperit din 
Milano, belgianul Eddy Merckx l-a 

Sanatoriul subteran de la Tg. Ocna

melor de securitate si de conduită 
în subteran a pacienților.

Cei care vin să-și îngrijească să
nătatea la Tirgu Ocna, în primul 
sau ultimul trimestru al anului be
neficiază de o seamă de avantaje : 
tarife reduse pentru ■ cazare, masă, 
transport, precum și la excursiile 
pe care conducerea stațiunii le or
ganizează în diferite zone turistice 
din Moldova.

Vorbindu-ne despre viitorul aces
tui sanatoriu subteran, directorul 
O.J.T. Bacău, tovarășul Gicu Ma- 
nolache, ne-a informat că în scurtă 
vreme el iși va dubla și chiar tripla

Cronica zilei
Miercuri, George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe Boubacar Diallo, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Mali în țara noastră, în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor, de acreditare.

★
Gală de filme. Cu prilejul 

celei de-a 29-a aniversări a creării 
Armatei Populare Coreene, atașatul 
militar, aero și naval al R. P. D. Co
reene la București, locotenent-colonel 
Pak Zi Sak, a organizat, miercuri 
după-amiază, la Casa Centrală a- 
Armatei, o gală de filme. Au parti
cipat generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte Pak 
Zung Guc, ambasadorul R. P. D. Co
reene la București, atașați militari 
acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

mentație ■ publică) ; schi fond, băieți : 
Marinei Cuc (liceul Săvîrșin) ; sla
lom, băieți : Radu Cun (Liceul in
dustrial nr. 7 Arad) ; grupa ,15—30 
ani, tineri din mediul rural : schi 
fond, fete : Hajnal Hipp (satul 
Dranț) ; schi fond, băieți : Daniel 
Bedreang (Săvîrșin) ; slalom, băieți : 
Radu Sain (Vărădia de Mureș).

La startul concursului „Săniuța 
de argint" s-au prezentat 44 concu- 
renți, trofeul fiind ciștigat la fete 
de Anca Trasiuc de la Liceul agricol 
Miniș, iar la băieți de Ilie Hanț — 
liceul din Vinga. (Constantin Si- 
mion).

Dogaru, amțiii de la I.M. Cugir. 
Concursul de popice, organizat pe 
terenul asociației sportive Construc
torul, a situat în frunte pe C"ga Du- 
duman (Metalul Aiud) și pe Ștefan 
Culiman (I.H. Petrești). întrecerile 
vor continua zilele următoare la 
alte discipline sportive. (Ștefan Di- 
nică).

întrecut cu două victorii la una pe 
italianul Felice Gimondi. Merckx a 
ciștigat proba de viteză și 500 m 
lansat, iar Gimondi cursa de ur
mărire.

o în clasamentul feminin al „Cu
pei mondiale" la schi, după con
cursul de slalom special de la Ma- 
ribor (Iugoslavia), conduce Lise Ma
rie Morerod (Elveția) cu 213 puncte, 
urmată .de Annemarie Proell-Moser 
(Austria) 197 puncte, Brigitte Ha- 
bersatter (Austria) 148 puncte, Mo
nika Kaserer (Austria) 136 puncte, 
Hanni Wenzel (Liechtenstein) 131 
puncte, Therese Nadig (Elveția) 122 
puncte etc.

a In cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Auckland, 
sprinterul Hasely Crawford (Trini
dad-Tobago) a ciștigat proba de 100 
m’ cu timpul de 10”36/100. în cursa 
de 5 000 m a terminat învingător 
vest-germanul Detlef Uehlmann — 
13’39”610, iar campionul olimpic 
John Walker (Noua Zeelandă) a tre
cut primul linia de sosire în proba 
de 1 500 m, fiind cronometrat cu 
3’38”l/10.

capacitatea. în prezent se studiază 
posibilitatea creării unei baze pro
prii de tratament chiar în .orașul 
Tirgu Ocna, la poalele munților 
Berzunți. Ea va cuprinde vile, com
plexe alimentare, policlinică de 
specialitate, bază de agrement pe 
văile Slânicului, Trotușului și pe 
masivul Măgura etc. Acestea in 
scopul evitării transportului paci- 
enților de Ia Tirgu Ocna la Slănic 
Moldova. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scînteii").

In imagine: aspect din sanato
riul subteran de la Tg. Ocna.

Foto : C. Bursuc
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UNIUNEA SOVIETICĂ

Trepte noi de energeticii atomice, 
ramură de vîrf a progresului tehnic
Orășelul Obninsk din regiunea 

Moscova — unde in 1954 a fost 
construită prima uzină atomoelec- 
trică din lume — a devenit un nou 
centru de învățămint superior : re
cent a luat aici ființă Institutul de 
energetică nucleară.

...Nici o ramură a tehnicii nu se 
dezvoltă atit de rapid ca energe
tica nucleară. Pentru a atinge ni
velul la care se află in prezent, 
obișnuitele centrale electrice ter
mice au avut nevoie de un secol — 
releva dr. V. Kolobașkin, rectorul 
Institutului de fizică aplicată din 
Moscova. Or, dacă prima cen
trală , atomoelectrică de la Ob
ninsk a avut modesta putere 
de 5 000 kW, un singur bloc de la 
uzina atomoelectrică „Leningrad" 
dispune de o putere de 1 milion kW ! 
Și ofensiva atomului pașnic coji- 
tinuă. Potrivit hotăririlor Congre
sului al XXV-lea al P.C.U.S., in 
dezvoltarea energeticii sovietice o 
pondere tot mai mare revine cen
tralelor atomoelectrice, care vor 
acoperi o cincime din noile capa
cități energetice construite in actua
lul cincinal, respectiv 13—15 milioane 
kW. In vederea indeplinirii acestui 
obiectiv, la Kursk. Smolensk, Ka
linin, in Ucraina de sud și in alte 
zone se construiesc puternite uzine 
electrice pe bază de combustibil 
nuclear. La Leningrad se apropie 
de sfirșit lucrările la cel de-al treilea 
spărgător de gheață atomic, „Si
beria", ce urmează să plece in prima 
cursă de probă in preajma celei 
de-a 60-a aniversări a Revoluției 
din Octombrie. Totodată, la Volgo
donsk se înalță și va intra in func
țiune anul acesta uzina „Atom- 
maș“, specializată in producția de 
utilaje pentru centralele atomo
electrice. Unul din obiectivele prin
cipale ale actualului cincinal, noul 
complex industrial, avînd o supra
față de 660 de hectare, ilustrează 
cu prisosință amploarea crescîndă 
a folosirii atomului in slujba dez
voltării economiei, perspectivele ce 
sint deschise energeticii nucleare 
de programul elaborat de P.C.U.S. 
și guvernul sovietic.

tnscriindu-se trainic in viața eco
nomică, energia atomică iși lărgește 
tnereu aria de cuprindere, fiind 
utilizată in scopuri din cele mai 
diverse. Cu ajutorul exploziilor nu
cleare s-au creat in U.R.S.S. uriașe 
bazine subterane pentru depozita
rea reziduurilor industriale și me
najere ce nu mai pot fi reciclate 
decit cu mari cheltuieli materiale ; 
tot astfel au fost „construite", in 
etajele subterane ale solului, gi
gantice rezervoare de gaze și ți
ței ; de asemenea, a fost săpată, 
cu ajutorul exploziilor nucleare, 
prima porțiune a canalului ce va 
aduce o parte din apele Peciorei in 
albia Volgăi, pentru ca aceasta să 
stopeze procesul de descreștere a 
nivelului Mării Caspice. De aseme
nea, este cunoscut că nici un mijloc

„DIE WELT“:

Apel la utilizarea rațională 
a terenurilor

• Necesitatea stabilirii unor modele pedoclimatice optime pentru 
diversele culturi • Orașe „pe verticala" și „în subteran"

„Numai 38 la sută din suprafața 
uscatului poate fi folosită pentru 
agricultură și ridicarea de așe
zări umane. Mari suprafețe, care 
cuprind zonele de deșert sau cele 
acoperite în permanență cu ghea
ță, sint practic inutilizabile pen
tru om : în Africa — 18 milioane 
kmp (64 la sută din suprafața to
tală a continentului) în Asia — 16 
milioane (39 la sută) ; in America 
de Nord — 4 milioane (17 la sută) ; 
în America de Sud — 3 milioane (16 
la sută) ; in Europa — 1 milion (1 la 
sută din suprafața continentului). La 
aceasta se adaugă suprafețe conside
rabile acoperite cu păduri tropicale. 
Pentru ceea ce rămine asistăm în 
prezent la o dispută acerbă in
tre planificatorii terenurilor desti
nate orașelor, agriculturii, industriei 
și circulației, fiecare dorind o parte 
cit mai mare.

în această situație, climatologii 
dintr-o serie de țări au lansat un 
apel insistent în sprijinul unei pla
nificări raționale a utilizării suprafe
țelor existente. Majoritatea produ
selor destinate hranei sînt obținute 
de pe o suprafață de circa 10 mili
oane kmp. Pe această arie sînt în
trunite condiții de sol și climă care, 
împreună cu ingrășămintele chimice, 
favorizează culturile agricole. Din 
cele aproape 150 milioane kmp, cit 
însumează suprafața tuturor con
tinentelor, numai ceva mai mult de 
6 procente servește pentru acoperi

PRONOEXPRES
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NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 2 FEBRUARIE 1977 i 
Extragerea I : 18 16 15 6 41 2.
Extragerea a Il-a : 45 3 42 23 38.

Fond general de cîștiguri : 1286 093 lei, din care : 339 487 lei report

„clasic" folosit nu a putut stinge 
uriașul incendiu care a bintuit 
peste doi ani la un zăcămint de 
gaze din Asia centrală ; dar ceea 
ce nu s-a reușit cu aceste mijloace 
s-a obținut prin explozia unei în
cărcături nucleare introduse intr-un 
puț inclinat ; prin deplasarea 
straturilor, crăpăturile pe unde țiș- 
neau gazele au fost astupate.

Perspective nebănuite deschid 
cercetările in domeniul energiei ter
monucleare. Partidul și statul so
vietic au trasat sarcini vaste in 
acest domeniu și oamenii de știință 
fac totul pentru a dezvolta cerce
tările teoretice și practice in scopul 
de a crea baza științifico-tehnică a 
folosirii energiei termonucleare 
dirijate, sau, cum se mai spune, a 
„soarelui artificial", stăpinit și fo
losit de om, care va dobindi in 
acest fel o nouă sursă de energie, 
practic inepuizabilă.

Avintul construcției de obiective 
atomoelectrice, perspectivele fo
losirii tot mai intense și in dome
nii tot mai variate a atomului re
clamă an de an un număr sporit 
de specialiști de inaltă calificare. 
De pregătirea acestora se ocupau 
pină acum institute dispersate în 
diferite orașe ale țării, ceea ce crea 
anumite impedimente in pregă
tirea viitorilor ingineri atomiști. 
Crearea unui instituit speciali
zat îngăduie organizarea mai efi
cientă și in condiții superioare a 
procesului de învățămint, dotarea 
lui cu o bază materială la nivelul 
exigențelor actuale.

Or, Obninsk este un oraș al știin
ței și tehnicii atomice. Pe baza la
boratorului de fizică a reactorilor, 
creat cu mulți ani in urmă de cu
noscutul savant Igor Kurceatov, s-a 
dezvoltat un centru științific cu 
colective de specialiști capabili să 
asigure o inaltă calitate invățămin- 
tylui la institutul nou creat. Labo
ratoarele cele mai moderne, cen
trala atomoelectrică, paleta largi 
a lucrărilor de cercetare vor îngă
dui familiarizarea studenților cu 
tot ce e nou in specialitatea lor, 
precum și cu problemele de per
spectivă.

Iar pește cițiva ani in jurul in
stitutului va crește un adevărat oră
șel studențesc. Vor fi ridicate noi 
corpuri de clădiri pentru invățămint, 
bibliotecă, centrul de calcul elec
tronic. In activitatea de creare a 
noului complex arhitectonic, așezat 
intr-o zonă împădurită, se are in 
vedere să fie întrunite toate con
dițiile pentru învățătură, sport și 
odihnă. El va găzdui anual 3 500 de 
studențl și studente, viitoare cadre 
de inaltă calificare, ce vor implanta 
atomul tot mai adine in peișajul eco
nomiei sovietice, vor duce mai de
parte cercetările și aplicațiile nu
cleare, in interesul progresului con
tinuu al țării, al construcției co
muniste.

Al. CÂMPEANU

rea necesităților de hrană ale popula
ției globului ; terenurile arabile nu 
pot fi deci considerabil mărite. O de
frișare masivă a pădurilor tropicale 
ar fi posibilă numai în măsura cu
noașterii și evaluării urmărilor eco
logice pe care le-ar atrage o aseme
nea acțiune.

De aceea, specialiștii sînt pe cale 
să realizeze modele optime pedocli
matice pentru diverse culturi, în care 
sînt simulate raporturile și corelațiile 
dintre producțiile recoltate și climă. 
Există de pe acum modele pentru 
cereale (elaborate sub conducerea 
prof. Seemann de la Serviciul me
teorologic din R.F.G.). Pentru alte 
plante, cum ar fi lucerna, modelele 
sint în pregătire. Succesul acestei 
acțiuni depinde în mod necesar de 
o strînsă colaborare dintre meteoro
logi și agronomi.

După opinia specialiștilor, o altă 
sarcină importantă constă în salvarea 
terenurilor arabile de extinderea 
exagerată a perimetrului orașelor. 
Pentru a rezerva cit mai multe su
prafețe pentru agricultură, ei pro
pun dezvoltarea, într-o măsură mai 
mare, a orașelor pe verticală prin 
construcții înalte și chiar subterane. 
La o sesiune a Organizației mondiale 
pentru meteorologie. profesorul 
Landsberg considera că prin con
strucții subterane se pot realiza nu 
numai economii de teren, ci și de 
,energie, în proporții de 25—80 la 
sută" — conchide ziarul „Die Welt".

• ATELIERUL LUI 
BRÂNCUȘI. Va « mutat ce- 
lebrul atelier al lui Brâncuși (pe 
care marele sculptor și-l ame
najase în nu mai puțin ce
lebra sa locuință din Impasse 
Ronsin) de la Muzeul de artă mo
dernă din Paris, unde a fost re
constituit cu o minuțiozitate e- 
xemplară, la noul Centru cultu
ral Georges Pompidou, inaugu
rat acum citeva zile ? Potrivit 
relatărilor presei franceze, exis
tă, in acest sens, un proiect care 
prevede construirea unei replici 
exacte a atelierului pe una din 
laturile esplanadei din fața Cen
trului, in mijlocul unui pîlc de 
copaci. „Ideea prezintă o deose
bită valoare estetică și pedago
gică, a declarat Pontus Hulten, 
directorul Centrului Pompidou, 
deoarece va permite unui nu
măr mult mai mare de vizita

tori să se familiarizeze cu me
diul în care au fost create ase
menea nemuritoare opere de 
artă". Rămine să se pronunțe 
acum, in această privință, Con
siliul municipal al Parisului.

• STRĂMOȘ AL O- 
MULUI. Un craniu uman 
care se presupune că ar fi a- 
parținut unui strămoș direct al 
omului a fost descoperit re
cent in Etiopia, în depresiunea 
Afar. în același loc, după cum 
s-a anunțat la Addis Abeba, au 
fost găsite numeroase unelte de 
piatră daitînd din prima perioa
dă a neoliticului. Descoperirile 
au fost făcute de o echipă de 
cercetători americani, cu spriji
nul unor studenți etiopieni. Cra
niul — unul din cele mai bine 
conservate din epoca respectivă 
— este, în prezent, examinat la

Muzeul național de la Addis 
Abeba. '

• CENTENARUL DIS
CULUI. Anul acesta se îm
plinesc 100 de ani de la prima 
atestare a unei înregistrări so
nore. Intr-adevăr, la 18 aprilie 
1877, poetul francez Charles 
Cros depunea la Academia de 
Știiiițe un memoriu descriptiv 
asupra unui „procedeu de înre
gistrare și de reproducere a fe
nomenelor percepute de ure
che"; în iulie același an. ameri
canul Edison obținea, la Londra, 
un brevet pentru un fonograf 
rudimentar. Rod. al imaginației 
unui poet și a unui inventator 
de geniu, înregistrarea sonoră a 
operat o adevărată revoluție în 
cultură, numărul discurilor rea-- 
lizate în această perioadă fiind 
de ordinul miliardelor, în timp

ce numărul caselor de discuri 
din întreaga lume se ridică la 
mai multe mii. în prezent, în 
diverse țări ale lumii, sint în 
curs de perfecționare . diverse 
tehnologii care au ca scop rea
lizarea. la un preț modic, a vi- 
deodiscurilor. adică a discurilor 
care să reproducă nu numai su
netele, ci și imaginea. Inte
resant că în memoriul amin
tit, deci cu un secol în urmă, 
poetul Charles Cros schițase, în 
linii generale, principiile de 
realizare a unei înregistrări 
video !

0 NAVE DE SALVA
RE DE TIP UNIVERSAL 

sînt realizate de specialiștii de 
Ia Șantierele navale din Lenin
grad. Prima calitate a unui 
astfel de vas, care este în curs 
de construcție, va fi aceea că-și 
va putea menține direcția 
chiar și pe cea mai puternică 
furtună. Motoarele puternice îi 
vor permite să dezvolte viteza 
de 18 noduri. Cala și bordurile 
duble vor feri nava de scufun
dare în cazul uflor ciocniri sau 
alt fel de avarii. Puternicele 
pompe o vor proteja contra in
cendiilor printr-o perdea de apă. 
La prova, nava va avea un sis
tem de plase pe care vor putea 
sări membrii echipajelor navelor 
salvate.

• COLECȚIE RARĂ. 
Zi de zi, de dimineață pînă seara 
tirziu, sînt deschise porțile Bi
bliotecii de stat din orașul Ho 
Și Min (Republica Socialistă 
Vietnam). Biblioteca posedă un 
fond extrem de prețios de cărți 
și reviste. Una din cele mai va
loroase cărți este un dicționar 
vietnamezo-spaniol-latin alcă
tuit în 1661 de un misionar ca
tolic. Se păstrează aici, printre 
altele, și copiile a 50 de cărți 
sorise cu semnele medievale 
vietnameze „nom“. în prezent, 
lucrătorii bibliotecii organizează 
sondaje în cele mai diferite re
giuni din sudul republicii, in 
căutarea de ediții rare.

® SOMN SĂNĂTOS.
S-a întimplat în localitatea 
Newport Beach din California. 

Michael de la Crusta, un băiat 
în vîrstă de șapte ani, a ador
mit în • automobilul părinților 
săi, in timp ce aceștia se aflau 
într-un local. La ieșire, aceștia 
și-au dat seama că uitaseră 
cheile în mașină. N-aveau în
cotro, trebuiau să-l trezească pe 
Michael. Dar bătăile în geam și 
strigătele au fost fără efect. Lo
viturile în acoperișul automo
bilului n-au avut nici ele vreun 
rezultat. O mașină a poliției, 
chemată la fața locului, și-a pus 
in funcțiune sirena. Băiatul și-a 
continuat însă. 'nestingherit, 
somnul. Atunci s-a apelat la... 
pompieri, care au sosit cu un 
vehicul înzestrat cu cea mai pu
ternică sirenă din oraș. Cind s-a 
dat drumul acesteia, pleoapele 
lui Michael au început, în fine, 
să se miște. Băiatul a căscat 
lung și abia apoi a înțeles că 

trebuie să deschidă portiera. 
Presa l-a poreclit „suprasom- 
norosul".

• „CARTOTECA TI
GRILOR". Directorul grădi
nii zoologice din Leipzig, Sieg
fried Seifert, și colaboratorii săi 
au întocmit o evidență interna
țională a tigrilor captivi, pe cara 
au comunicat-o la 500 de gră
dini zoologice, institute de știin
țe naturale, muzee și organizații 
pentru protejarea naturii. Colec
tivul a realizat această lucrare 
in curs de trei ani, pe baza unei 
decizii a Uniunii internaționale 
a directorilor de grădini zoolo
gice. Cairtoteca tigrilor permite 
un larg schimb de experiență 
privind îngrijirea lor. Se urmă
rește conservarea acestei specii 
de feline, considerabil rărită în 
ultimul timp.
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Sesiunea Comisiei pentru dezvoltare socială a O.N.U. Convorbiri economice româno-iugoslave
„Instaurarea .unei noi ordini economice 

internaționale reclamă mobilizarea 
tuturor resurselor materiale și umane“

GENEVA 2 (Agerpres). — Lucrările celei de-a 25-a sesiuni a 
Comisiei pentru dezvoltare socială a O.N.U. au intrat în. faza finală. 
Comisia, prezidată de reprezentantul României, a adoptat, prin con
sens, importante rezoluții privind aspectele sociale ale statornicirii unei 
noi ordini mondiale.

BELGRAD 2 — (Agerpres). — în 
zilele de 1 și 2 februarie, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului. șeful delegației țării noastre 
la lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică, a avut convor
biri cu Tode Ciuruvia. vicepreședin
tele Consiliului Executiv af Republi-

cii Socialiste Croația, și alți membri 
ai guvernului, a vizitat unități eco
nomice din R. S. Croația, precum și 
Universitatea din Zagreb. în timpul 
convorbirilor și vizitelor s-a constatat 
existența unor posibilități multiple 
de intensificare și diversificare în 
continuare a relațiilor economice.

Astfel. înțr-una din rezoluții, re
feritoare la strategia internațională a 
dezvoltării, se subliniază necesitatea 
examinării modului in care se pun 
în aplicare declarațiile, recomandă
rile și rezoluțiile conferințelor mon
diale din ultimii ani. menționîndu-se 
în mod expres, între altele. Confe
rința mondială a populației, care a 
avut loc în 1974 la București. Toate 
aceste documente vor fi analizate în 
contextul elaborării unei noi „stra
tegii" internaționale a dezvoltării, ți- 
nind seama de imperativele noii or
dini mondiale.

Tot prin consens a fost adoptată 
o rezoluție referitoare la experiența 
statelor în realizarea de transformări 
sociale și economice de perspectivă, 
accentuîndu-se însemnătatea mobili
zării maximale a tuturor resurselor 
naționale, precum și utilizarea lor 
rațională și eficace.

Repartizarea venitului național 
formează obiectul unei rezoluții dis
tincte. adoptată tot prin consens. (în 
care se exprimă preocuparea față de 
mizeria, injustiția socială, șomajul, 
existente încă în numeroase țări, și 
se cere Adunării Generale a O.N.U. 
să examineze problema împărțirii e- 
chitabile a veniturilor naționale pen
tru dezvoltarea economică și so
cială.

în urma unei largi dezbateri cu 
privire la problematica tinerei gene
rații, plenara Comisiei dezvoltării so
ciale a adoptat, prin consens, o am
plă rezoluție intitulată „Tineretul in 
lumea contemporană", document

prezentat de România, Indonezia, 
Japonia. Egipt. Filipine, Turcia, 
Costa Rica, Sierra Leone, Cipru, Zair 
și Lesotho.

în rezoluție se arată că este nece
sară consolidarea eforturilor Națiu
nilor Unite pentru a se ajunge la o 
abordare „coordonată și concretă" a 
problematicii tinerei generații. Se 
subliniază, de asemenea. însemnăta
tea educării permanente a tinerei ge
nerații in spiritul înaltelor idealuri 
de pace, respect reciproc și înțele
gere între popoare. Totodată, se re
liefează necesitatea imperioasă a ori
entării energiilor, entuziasmului și 
facultăților creatoare ale tinerilor în 
direcția întăririi națiunii, a promo
vării progresului economic, a menți
nerii păcii în lume, a dezvoltării coo
perării și înțelegerii internaționale, 
în acest context, rezoluția subliniază 
„contribuția prețioasă pe care tinere
tul o poate aduce la dezvoltarea coo
perării intre state, pe baza egalității 
și a dreptății, la statornicirea unei 
noi ordini economice internaționale".

Rezoluția conține, numeroase pre
vederi concrete cu privire la întări
rea rolului organismelor din sistemul 
Națiunilor Unite, în abordarea si so
luționarea problemelor specifice ti
neretului.

S-a decis, de asemenea, prin con
sens, ca punctul „Tineretul în lu
mea contemporană" să fie înscris pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni a 
Comisiei dezvoltării sociale.

„Părțile cipriote trebuie să ajungă 
ele însele la o soluție46

Declarația reprezentantului special al secretarului general 
al O.N.U.

NICOSIA. — Perez de Cuellar, re
prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. in Cipru, a făcut 
o declarație presei, la Nicosia, in 
care, referindu-se la apropiata vizi
tă în insulă a lui Kurt Waldheim, a 
menționat că acesta nu le va prezen
ta celor două comunități cipriote un 
plan de reglementare a crizei. „Rolul 
Națiunilor Unite — a subliniat el — 
nu este acela de a face propuneri, ci 
de a pune cele două părți față în 
față, pentru a încerca găsirea unei 
eăi de soluționare a situației".

Reprezentantul secretarului gene
ral al O.N.U. a precizat că acesta va 
trebui să se limiteze la mandatul ce 
i-a fost încredințat de Consiliul de

Securitate — mandat „de bune oficii, 
care exclude medierea sau arbitra
jul".

Punctul de vedere al O.N.U. este 
foarte clar, a relevat în continuare 
Perez de Cuellar : „trebuie ca părțile 
cipriote greacă și turcă să ajungă 
ele însele la o soluție, intrucit a- 
ceasta este o problemă de rezolvat 
intre ciprioți".

După cum s-a anunțat, Kurt 
Waldheim va sosi la Nicosia la 12 
februarie, urmind să asiste la cea 
de-a doua întrevedere dintre pre
ședintele Republicii Cipru, Maka
rios. și liderul comunității turco-ci- 
priote. Rauf Denktaș.

PREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN ȚĂRI 
IN CURS DE DEZVOLTARE’

PLANUL SEPTENAL 
DE DEZVOLTARE 

A AFGANISTANULUI
KABUL. — Planul septenal de 

dezvoltare economică și socială a 
Afganistanului (1976—1983) trasează 
principalele direcții privind utili
zarea la maximum a capacităților 
din toate domeniile economice. Pro
gramul prevede transpunerea in 
viață a peste 200 de proiecte, prin
tre care figurează ridicarea unor 
mari baraje, construirea unor siste
me de irigații, de hidrocentrale, ex
tinderea mecanizării în agricultură, 
valorificarea resurselor minerale ale 
țării. Potrivit prevederilor planului, 
venitul național va înregistra o creș
tere anuală de 7,8 la sută.

PROIECT DE SPORIRE 
A PRODUCȚIEI DE OREZ 

IN PERU
LIMA. — în acest an, Peru va 

reuși să-și acopere consumul intern 
de orez pe baza producției naționale. 
Sistarea importurilor de orez va adu
ce țării importante economii valu
tare — relevă agenția Prensa Latina. 
De asemenea, s-a informat oficial că 
importurile de porumb vor fi men
ținute la nivelul anului trecut, adică 
la cantitatea de 263 000 tone. în 1976, 
Peru a importat 71 mii tone de orez, 
cu cheltuieli cifrate la aproximativ 
20 milioane dolari.

IRANUL ISI SPOREȘTE 
EXPORTUL DE GAZE 

NATURALE
TEHERAN. — Iranul va obține In

tre 18 și 22 miliarde dolari din vin- 
zările de gaze naturale mai multor 
State din Europa. S.U.A. și Japonia, 
în următorii 20 de ani, a anunțat 
Taqi Mossadeqi, directorul executiv 
al Companiei naționale a gazelor na
turale iraniene. Lucrările pentru 
construcția conductei care va trans
porta gazele naturale din exploată
rile din sudul țării spre Europa ur
mează să fie încheiate pînă în anul 
1980.

EXTINDEREA REȚELEI 
ELECTRICE 

IN SUDUL BRAZILIEI
BRASILIA. — Societatea brazilia

nă Empresa Electrica do Sul a ob
ținut un credit de 82 milioane do
lari de la Banca Mondială pentru 
realizarea primului sistem de «trans
mitere a curentului electric de inaltă 
tensiune in sudul țării. Societatea 
iși va lega apoi rețeaua de cea din 
sud-estul țării, ducând la integrarea 
sistemelor hidroelectrice ale celor 
două regiuni cu o capacitate globală 
de 1 600 MW. Totodată, sudul țării 
va beneficia, în următorii cițiva ani, 
de energia suplimentară furnizată 
de hidrocentralele aflate în prezent 
în construcție la Salto Santiago și 
Foz de Areia.

SPANIA

Măsuri pentru neutralizarea 
activității elementelor teroriste
• Arestarea unor membri ai organizațiilor extremiste de dreapta 
© A fost anunțată legalizarea, înainte de 1 mai, a tuturor 

centralelor sindicale
MADRID. — în contextul politic 

dominat de apelurile comune ale o- 
poziției democratice și ale autorită
ților pentru păstrarea liniștii și cal
mului, in Spania a inceput o acțiune 
de neutralizare a forțelor reacționare 
și elementelor teroriste, care au în
cercat să creeze în țară o atmosferă 
încordată, menită să împiedice pro
cesul de restabilire a democrației.

în cursul zilei de miercuri, infor
mează agențiile France Presse șl 
United Press International, au fost 
arestate alte 11 persoane aparținind 
unor organizații ale extremei drepte, 
printre ele figurînd membri ai ,.A- 
lianței apostolice anticomuniste", 
care și-a revendicat responsabilitatea 
asasinării unor avocați cunoscuți 
pentru vederile lor progresiste.

Tot în cursul zilei de miercuri. In
formează agențiile Reuter și Franca 
Presse. grupări extremiste de dreap
ta au încercat să organizeze demon
strații antiguvernamentale cu prilejul

funeraliilor celor trei ofițeri de po
liție asasinați, vineri. în capitala spa
niolă, Demonstranții au fost încer- 
cuiți și imprăștiați de forțele poli
țienești.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse. care citează surse din Ma
drid, informează că cvasitotalitatea 
membrilor organizațiilor sindicale 
— Comisiile muncitorești. Uniu
nea generală a muncitorilor și Uniu
nea sindicală muncitorească — ares
tați în ultimele zile au fost eliberați 
miercuri.

în același timp, ministrul pentru 
relațiile sindicale. Enrique de la 
Mata, a declarat că toate centralele 
sindicale vor fi legalizate înainte de 1 
mai. El a precizat, totodată, că sin
dicatele spaniole vor putea participa 
în mod oficial la Conferința anuală 
a Organizației Internaționale a Mun
cii, care urmează să aibă loc in luna 
Iunie.

Din viața partidelor comuniste 
si muncitorești o •>

O hotârîre tru drepturile oamenilor muncii,
pentru unitatea mișcării muncito- 
rești-țărănești. Plenara a reafirmat 
năzuința comuniștilor ecuadorieni 
pentru naționalizarea completă a in
dustriei petroliere și a celei energe
tice.

a C.C. al P.C.U.S.
• MOSCOVA. — C.C. al P.C.U.S. a 

adoptat o hotărire care relevă ne
cesitatea concentrării atenției orga
nelor locale de partid și de stat, sin
dicale și economice asupra înfăptui
rii unor măsuri practice de îmbună
tățire a serviciilor prestate populației. 
Se arată că. în ultimii ani, în 
U.R.S.S. a fost creată.’ practic, o nouă 
ramură a economiei naționale, in 
întreprinderile prestatoare de servi
cii lucrind aproape 2,5 milioane de 
oameni. Se menționează, de aseme
nea, că in anul 1977 volumul servi
ciilor prestate populației va depăși, 
valoric, suma de 6,3 miliarde de 
ruble.

Ședința Biroului Politic 
’ al C.C. al P.M.U.P.

• VARȘOVIA. Agenția P.A.P. 
transmite : în cadrul ședinței din 1 
februarie. Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. a luat cunoștință de infor
marea privind vizita lui E. Gierek, 
prim-secretar al C.C. al partidului, 
în India, recomandind transpunerea 
în viață cu consecvență a acordurilor 
și extinderea în continuare a rela
țiilor dintre cele două țări.

Au fost examinate apoi principa
lele prevederi ale programului de 
activitate in domeniul politicii ex
terne a R. P. Polone pe 1977.

Louis Van Geyt 
reales președinte al P.C. 

din Belgia
• BRUXELLES. C.C. al P.C. din 

Belgia a reales pe Louis Van Geyt 
în funcția de președinte al partidu
lui, funcție pe care o deține din a- 
nul 1972.

A fost prelungit mandatul tuturor 
membrilor Comitetului Central. Co
mitetul Central a reafirmat, de ase
menea, politica actuală a partidului, 
care se caracterizează, pe plan ex
tern, prin lărgirea colaborării cu ce
lelalte partide comuniste și cu un 
mare număr de mișcări progresiste 
din țările în curs de dezvoltare, iar 
pe plan intern — prin crearea Fron
tului Unit al Stîngii.

Plenara C.C. al P.C. 
din Ecuador

• GUAYAQUIL. în comunicatul 
privind Plenara C.C. al P.C. din E- 
cuador, publicat de organul partidu
lui „EI Pueblo", in care Pedro Saad, 
secretar general al partidului, a pre
zentat un raport, se arată că, au fost 
analizate situația din țară și activi
tatea partidului, atit pe plan intern, 
cit și internațional.

Plenara C.C. a chemat sindicatele 
din țară să-și intensifice lupta pen-

Eliberarea unor fruntași 
ai P.C. Paraguayan

ASUNCION. Agenția Prensa La
tina, reluind știri provenind din 
Paraguay, a anunțat că au fost puși 
în libertate președintele Partidului 
Comunist Paraguayan, Antonio Mai- 
dana, precum și Julio Rojas și Al
fredo Alcorta. membri ai C.C. al 
P.C.P. — ținuți în detenție timp de 
19 ani într-o închisoare din Asun
cion.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Remhniere guvernamentală 
în Egipt • Declarația secre
tarului general al O.N.U. • 
Convorbiri siriano-libaneze
CAIRO — Președintele Egiptului. 

Anwar El Sadat, a promulgat 
miercuri un decret prin care este 
creat un nou portofoliu și sînt numiți 
șase noi miniștri — informează a- 
genția M.E.N. în cadrul remanierii, 
primul ministru Mamdouh Salem a 
preluat și funcția de ministru de in
terne. Noii miniștri sint : Abdel Aziz 
Aboul Atta, ministrul irigațiilor ; Ab
del Aziz Hussein, ministru de stat 
pentru complexele agricole și indus
triale. resursele acvatice și relațiile 
cu Sudanul, departament nou creat : 
Ibrahim Mahmoud Choukri. mi
nistrul agriculturii : Abdel Moneim 
Al Sawi. ministrul informațiilor și 
culturii : Moheb Ramzi Stino. minis
trul turismului și aviației civile : 
doamna Amal Osman, ministrul asi
gurărilor și problemelor sociale. Noii 
miniștri vor depune jurămintul con
stitutional. în fața președintelui re
publicii. in cursul zilei de joi.

CAIRO. — într-o declarație fă
cută reprezentanților presei la Cairo, 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a arătat că, in ciuda 
obstacolelor numeroase care persistă, 
„convorbirile de pace arabo-israe- 
liene de la Geneva pot fi reluate". 
El a adăugat că, personal, este în
crezător in ceea ce privește posibi
litatea depășirii divergentelor, în 
vederea începerii conferinței în pri
măvara acestui an.

în legătură cu problemele ce se cer 
rezolvate în vederea reconvocări’ 
Conferinței de la Geneva. Kurt 
Waldheim a apreciat că principala 
dificultate ce trebuie depășită o con
stituie participarea O.E.P. la masa 
tratativelor. în context, secretarul 
general al O.N.U. a menționat că in 
cadrțil actualului turneu va avea o 
intîlnire și cu președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat.

DAMASC. —■ Miercuri au început 
la Damasc întrevederile oficiale din
tre președintele Siriei, Hafez Al 
Assad, și președintele Libanului, E- 
lias Sarkis, care a sosit in aceeași 
zi în capitala siriană — informează 
agenția M.E.N.

★
La Tokio a fost deschisk o repre

zentanță permanentă a Organizației 
pentru Elib.erarea Palestinei. în ca
drul unei conferințe de presă, șeful 
reprezentanței, Fadhi Abdel Hamid, 
a subliniat că rolul misiunii este de 
a informa opinia publică niponă des
pre lupta O.E.P. pentru crearea unui 
stat palestinean independent și su
veran.

TEL AVIV — Miercuri,, pentru a 
doua zi consecutiv, la Nablus, oraș 
situat in teritoriul de la vest de Ior
dan aflat sub ocupația forțelor israe- 
liene, au continuat demonstrațiile 
împotriva regimului de ocupație — 
informează agenția Reuter. în timpul 
demonstrațiilor de marți au, fost a- 
restați opt tineri participanți.

Reuniunile de la Luanda și Lusaka 

de solidaritate cu popoarele din Africa australă

La numai citeva zile după înche
ierea Săptămînii internaționale de 
solidaritate cu oamenii muncii și po
poarele din Africa australă, în capi
tala Angolei, la LUANDA, a început 
o conferință sindicală africană avînd 
aceleași obiective. Aceste acțiuni de 
solidaritate au loc in condițiile in
tensificării puternice a luptei de eli
berare națională din Africa de Sud, 
Namibia și Rhodesia împotriva dis
criminării rasiale, exploatării și asu
pririi. pentru libertate și indepen
dentă.

De o jumătate de an, în Africa 
de Sud au loc ample ma
nifestații, demonstrații, greve ale oa
menilor muncii africani — socotite 
a fi cele mai mari din întreaga isto
rie a țării. Caracteristica esențială a 
luptei desfășurate de populația afri
cană din R.S.A. o constituie strinsa 
împletire a revendicărilor economice 
cu cele politice, urmărind abolirea 
odioasei politici de apartheid, cuceri
rea de drepturi și libertăți democra
tice.

în același timp. în Namibia, țară 
ocupată ilegal de R.S.A., se desfășoa
ră intens lupta împotriva colonialis
mului, pentru dreptul sacru al po
porului namibian la independență și 
unitate națională.

La rindul său, în Rhodesia, poporul 
Zimbabwe s-a ridicat in mod ferm 
împotriva guvernului minoritar rasist 
de la Salisbury, pentru afirmarea 
drepturilor sale naționale, pentru 
transferarea puterii în mîinile popu
lației africane, pentru deplină inde
pendență. Paralel cu lupta politică 
se intensifică acțiunile de partizani. 
Venind tocmai in sprijinul acestei 
lupte pentru libertate a poporului 
Zimbabwe, la LUSAKA se desfășoară 
zilele acestea o sesiune specială a 
Comitetului eliberării al Organizației 
Unității Africane.

Profundele mutații petrecute în 
viata internațională în ultimii ani, a- 
vîntul luptei popoarelor pentru eli
berare națională și socială, victoriile 
dobîndite de popoarele africane îm
potriva dominației coloniale pun cu 
și mai multă acuitate la ordinea zilei 
necesitatea lichidării ultimelor vesti
gii ale colonialismului, apartheid
ului și rasismului, forme de domi
nație și asuprire in totală contradic
ție cu cerințele fundamentale ale 
progresului uman, cu dreptul popoa
relor de a fi deplin stăpîne pe des
tinele lor, de a-și făuri de sine stă
tător un viitor prosper și pașnic.

Profund atașat cauzei eliberării na

ționale și sociale a tuturor popoare
lor, poporul român și-a manifestat 
in permanență și iși reafirmă solida
ritatea sa activă cu cauza dreaptă a 
oamenilor muncii și popoarelor din 
Africa australă. Participarea unei de
legații sindicale române la lucrările 
conferinței din capitala Angolei dă 
expresie acestei politici consecvente 
a României.

Poziția țării noastre decurge din 
experiența poporului român, care el 
însuși a desfășurat o luptă îndelun
gată, plătind un greu tribut de sînge 
pentru cucerirea, în urmă cu un veac, 
a independentei patriei. România so
cialistă a acordat și acordă intregul 
său sprijin — politic, diplomatic, moral 
și material — mișcărilor de eliberare 
națională, pentru lichidarea definiti
vă a colonialismului, pentru abolirea 
apartheidului și discriminării rasiale 
pe pămîntul Africii. Sint concludente 
în acest sens întîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în Africa și la 
București, cu conducători ai luptei de 
eliberare, inclusiv din Africa de Sud, 
Namibia și Rhodesia, documentele 
semnate de țara noastră cu mișcările 
de eliberare națională africane — 
acte de mare însemnătate' politică, 
mareînd unele din primele recunoaș
teri ale acestora pe plan internațional. 
Solidaritatea cu lupta de eliberare a 
popoarelor din Africa australă și-a 
găsit reflectare și in mesajele adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
reuniunilor de sprijinire a acestei 
lupte. în același timp. România so
cialistă a desfășurat și desfășoară o 
amplă activitate la O.N.U. și în alte 
foruri internaționale pentru adopta
rea unor măsuri de natură să pună 
capăt politicii de apartheid și discri
minare rasială din R.S.A. și Rhode
sia, pentru dreptul inalienabil al po
porului namibian la independență.

Urmărind cu viu interes lu
crările reuniunilor de la Luanda și 
Lusaka, opinia publică din țara noas
tră iși exprimă convingerea că ele 
vor marca încă un pas pe calea îm
plinirii aspirațiilor de libertate ale 
popoarelor africane care se mai află 
încă sub dominație colonială. Aceste 
popoare pot fi sigure că și în viitor 
țara noastră va acorda întregul său 
sprijin luptei lor drepte împotriva 
colonialismului, apartheidului și dis
criminării rasiale, pentru cucerirea 
dreptului sacru de a-și hotărî singure 
destinele, de a-și făuri un viitor fe
ricit și prosper.

A. BUMBAC

agențiile de presă
Protocol româno-turc.13

Ankara a fost semnat de către mi
niștrii sănătății ai României și Tur
ciei protocolul privind cooperarea 
tehnică în domeniile sănătății și 
științelor medicale între Ministerul 
Sănătății al Republicii Socialis'te 
România și Ministerul Sănătății 
al Republicii Turcia, pentru anii 
1977—1978.
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transmit:

În interesul statornicirii unui climat de colaborare și bună vecinătate în Balcani și în Europa
La Londra au fost reluate consul

tările dintre reprezentanții Greciei și 
Turciei, la nivel de experți, în pro
blemele platoului continental al 
Mării Egee. Aceste consultări decurg 
din angajamentul asumat de cele 
două țări, spre sfîrșitul anului tre
cut, „de a negocia sincer, detaliat 
și cu bună credință" în vede
rea realizării unui acord, prin con
sens, cu privire la drepturile asupra 
platoului egeean, inclusiv în proble
mele legate de prospectarea și ex
ploatarea zăcămintelor de petrol din 
această zonă.

Așa cum este știut, aceste proble
me formează, de mai multă vreme, 
obiect de litigiu între cele .două țări; 
lucrările de explorare geotehnică e- 
fectuate au generat diferende și mo
mente de tensiune, de natură să afec
teze nu numai relațiile bilaterale, 
ci și climatul general în această zonă.

în lumina acestor fapte se relie
fează și mai pregnant importanța 
acordului dintre guvernele grec și 
turc de a acționa pentru găsirea unei 
soluții pașnice, la masa tratativelor. 
Este, incontestabil, o poziție raționa
lă, constructivă. față de care țara 
noastră nu poate să nu-și manifeste 
deplina aprobare. Ca țară situată în 
spațiul geografic a) Peninsulei Bal
canice, România este direct intere
sată în instaurarea în această regiu
ne a unei ambianțe de liniște și des
tindere, corespunzător năzuințelor

popoarelor balcanice de a trăi în 
bună vecinătate, de a dezvolta larg 
colaborarea dintre ele. Avind bune 
relații de prietenie și colaborare atit 
cu Grecia, cît și cu Turcia, România 
privește cu simpatie orice progres 
pe calea eliminării surselor de ten
siune, aceasta fiind atit în interesul 
popoarelor respective, cît și al tutu-

Reluarea tratativelor 
greco-turce

ror popoarelor din Balcani și, în ge
neral, din Europa.

Aceasta este, de altfel, poziția de 
principiu, statornică a tării noastre, 
care, după cum se știe, acționează, 
prin întreaga sa politică externă, 
pentru eliminarea surselor de ten
siune și conflict, pentru reglemen
tarea pe cale politică, prin tratative, 
a situațiilor și problemelor litigioa
se, pornind de la interesele părților 
în cauză și totodată de la cerințele 

. generale ale păcii și colaborării in
ternaționale.

Desfășurarea evenimentelor inter
naționale atestă cu putere posibili
tatea reală a soluționării pe cale 
pașnică a problemelor existente în
tre state, oricit de complicate ar fi

aceste probleme. După părerea 
României, acest considerent princi
pial este întru totul valabil și ui ce 
privește problema platoului conti
nental egeean ; se poate ajunge 
cu certitudine la o soluție rezonabilă 
și echitabilă, pe baza tratativelor 
purtate direct intre statele respec
tive, in spiritul ințelegerii .și respec
tului reciproc, al receptivității față 
de punctele de vedere exprimate, ți- 
nindu-se seama de interesele fiecărei 
țări in parte, cit și de imperativul 
transformării Mării Egee într-o mare 
a colaborării și a păcii. O asemenea 
rezolvare ar corespunde pe deplin 
spiritului și literei Actului final de 
la Helsinki al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
care înscrie reglementarea pe cale 
politică a problemelor în suspensie 
ca una din liniile de acțiune funda
mentale în .vederea asigurării unui 
climat de înțelegere și cooperare pe 
continent.

în acest sens, opinia publică din 
țara noastră iși exprimă speranța că 
actualele negocieri greco-turce se vor 
solda cu rezultate pozitive, vor mar
ca un pas înainte în rezolvarea pro
blemelor respective, ceea ce ar co
respunde atit intereselor popoarelor 
grec și turc, cit și cerințelor stator
nicirii unui climat de colaborare și 
bună vecinătate în Balcani. înscriind 
totodată un aport de seamă la con
solidarea cursfului nou spre destin
dere și cooperare în Europa.

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem ui 
U.R.S.S., Nikolai Podgornii, va 
face o vizită oficială in India, la 
sfîrșitul lunii 'februarie, la invitația 
președintelui Takhruddin Aii Ah
med — anunță agenția T.A.S.S.

Președintele R.P.D. Co
reene Kim Ir Sen’ a PromulSat 
un decret, în baza propunerilor Co
mitetului Permanent. al Adunării 
Populare Supreme, potrivit căruia la 
4 martie vor fi organizate alegeri de 
deputați în adunările populare ale 
provinciilor, orașelor și districtelor
R. P.D. Coreene — informează agen
ția A.C.T.C.

Comunicatul comun pu- 
blicat la încheierea convorbirilor de 
la Budapesta între Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, 
secretar federal pentru afacerile ex
terne, și Frigyes Puja. ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare, re
levă că interlocutorii și-au expus 
punctele de vedere asupra unor pro
bleme internaționale fundamentale 
cum sînt destinderea, transpunerea în 
viață a recomandărilor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki, pregă
tirile pentru viitoarea reuniune de la 
Belgrad, problema dezarmării, acti
vitatea țărilor nealiniate, problemele 
economice internaționale, situația din 
Orientul Mijlociu și cooperarea în 
Balcani.

La Belgrad ■ sosit 18 lnvi_ 
tația Prezidiului C.C. al U.C.I., o de
legație a P.C.U.S. pentru un schimb 
de experiență in domeniul muncii 
ideologico-educative.

Secretarul de stat al
S. U.A., Cyrus Vance, va face o vi
zită în Uniunea Sovietică la sfîrșitul

lunii martie, anunță agenția T.A.S.S. 
în timpul vizitei, precizează agenția, 
vor fi examinate probleme legate de 
încheierea unui acord privind limi
tarea înarmărilor .strategice ofensive 
și se va proceda la un schimb de pă
reri asupra altor probleme de interes 
reciproc pentru U.R.S.S. și S.U.A.

Ravista lunară Hoc Tap‘ 
(Studii), organ teoretic și politic al 
Partidului Comunist din Vietnam, se 
va numi in viitor „Cong San“ (Co
munist). informează agenția V.N.A. 
Truong Chinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, a 
declarat că hotărîrea Comitetului 
Central al partidului de a schimba 
numele revistei a fost adoptată pen
tru ca organul teoretic-.și politic al 
partidului să reflecte schimbarea 
numelui partidului.

Stare de urgență în Sier
ra LSOne. Aceasta măsură a fost 
adoptată in urma ciocnirilor care au 
avut loc la Freetown între studenți 
și forțele polițienești. Incidentele au 
declanșat, ulterior, in capitală, de
monstrații pro și contraguvernamen- 
tale. Toate școlile și universitățile, 
precum și întreprinderile comerciale 
au fost înschise pînă la începutul 
săptămînii viitoare — arată agențiile 
de presă.

Noi sporiri ale tarifelor 
la apă, electricitate și telefoane au 
fost anunțate de guvernul Urugua
yan. Ministerul Economiei și Finan
țelor a informat că majorarea este 
de ordinul a 12 procente. Anterior 
au intrat in vigoare creșteri de pre
turi la transportul urban de pasa
geri.

Banca Italiei ■ anuntat dis- 
pariția din seifurile sale a unei 
sume de 1 miliard de lire (circa 7 mi
lioane franci francezi), în bilete de 
100 000 lire. Dispariția a fost consta
tată în cursul unei verificări obiș
nuite a valorilor păstrate in aceste 
seifuri. ,

într-un comunicat adresat 
posturilor de radio .irlandeze, aripa 
provizorie a Armatei Republicane 
Irlandeze (I.R.A.) a confirmat marți 
seara, la Dublin, că atentatele cu 
bombe de săptămîna trecută din cen
trul Londrei au fost comise de mem
bri ai acestei organizații extremiste.

Grupul de lucru intergu- 
venurmentul pentru problem» 
practicilor de corupție — instituit a- 
nul trecut de Consiliul Economic și 
Social (ECOSOC) al O.N.U. pen
tru examinarea problemei achitării 
de comisioane ilegale în tranzacțiile 
comerciale internaționale — și-a în
ceput, la New York, noua sa sesiune, 
stabilindu-și programul de lucru.

In cadrul unei reuniuni 
internaționale care se desfâ- 
șoară la Addis Abeba, sub auspiciile 
Comisiei O.N.U. pentru Africa, re
prezentanții guvernelor africane ana
lizează probleme legate de conduita 
societăților transnaționale pe conti
nent. Secretarul executiv al Comisiei 
O.N.U. pentru Africa, Adebayo Ade- 
deji, a declarat că reglementarea 
conduitei pe continentul african a 
societăților transnaționale trebuie să

fie una dintre contribuțiile țărilor 
Africii la instituirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Colaborare economică 
vest-germano—saudită. Mi- 
nistrul economiei al R. F. Germania, 
Hans Friderichs, care s-a înapoiat 
la Bonn după o vizită efectuată în 
Arabia Saudită, a anunțat că pe vii
tor comisia de cooperare economică 
bilaterală se va întruni anual, alter
nativ la Bonn și la Riad, sub condu
cerea miniștrilor economiei ai celor 
două țări. Totodată, el a precizat că 
Arabia Saudită a oferit R. F. Ger
mania cantități suplimentare de țiței.

Noi implicații ale „cazu
lui Seveso". Un alt grup de 25 
de copii din regiunea italiană Seveso, 
poluată în iulie anul trecut ca ur
mare a evacuării unui gaz toxic de 
Ia fabrica „Icmesa", a fost pus 
sub supraveghere medicală. Copiii 
prezintă unele alterări dermatologice. 
De altfel, toți copiii de vîrstă școlară 
din regiune sînt supuși unor con
troale medicale periodice pentru a sa 
identifica eventualele îmbolnăviri.

Capriciile vremii în S. U. A.
După citeva zile de 

viscol, troienele de 
zăpadă de pe străzile 
orașului Buffalo, sta
tul New York, au 
atins 8 metri. Pentru a 
lupta împotriva năme
ților. municipalitatea, a 
mobilizat intregul apa
rat funcționăresc și 
600 soldați ai Gărzii 
naționale. Pe străzile 
înzăpezite nu mai cir
cula marți nimerii. 
Activitatea orașului a 
fost complet paralizată.

Temperaturile deose
bit de scăzute înregis
trate în ultima perioa
dă in regiunile din 
estul și centrul State
lor Unite au provocat 
și înghețarea parțială 
a celebrei cascade Nia
gara. Agenția Asso
ciated Press informea
ză că debitul de apă 
a scăzut considerabil, 
pe marginile cascadei 
formindu-se uriașe 
blocuri de gheață, din
tre care wele ating

dimensiunea unei 
case. Aceeași agenție 
reamintește că Nia
gara a fost complet 
blocată de ghețuri 
doar in anii 1931, 1909 
și 1848 !

în timp ce in zonele 
centrale și de est ale 
Statelor Unite geru
rile și zăpada au atins 
cote deosebite, unele 
regiuni din vestul 
S.U.A. sint amenin
țate de secetă. Valul 
de căldură și lipsa 
precipitațiilor au făcut 
ca rezervele de apă să 
ajungă la limită. Au
toritățile iau măsuri 
severe de economie. 
Districtul Marin (sta
tul California)., cu o 
populație de 180 000 
locuitori, se află într-o 
situație critică. înce- 
pînd de la 1 februarie, 
autoritățile au hotărit 
raționalizarea apei.
Municipalitatea din 
San Francisco a anun

țat că va fi redus con
sumul de apă cu cel 
puțin zece la șută.

Camera Reprezentan
ților a Congresului 
S.U.A. a aprobat marți 
proiectul de lege care 
permite președintelui 
Jimmy Carter să iamă- 
suri speciale în distri
buirea gazelor naturala 
pentru a înlătura pe
nuria de carburanți în 
regiunile cele mai a- 
fectate de valul de frig 
resimțit de peste o 
lună de zile.

Referindu-se la con
secințele economice 
ale iernii, agenția 
U.P.I. menționează că 
în 18 state ale Fede
rației americane au 
fost concediati aproxi
mativ 2,5 milioane de 
oameni, ca urmare a 
faptului că întreprin
derile in care lucrau 
și-au închis porțile 
din lipsă de carbu
ranți.

Scăderea ritmului creșterii economice 
în țările capitaliste

Noua ediție, in curs de apariție, a „Atlasului Băncii Mondiale" (o 
culegere de date statistice pe zone geografice) oglindește însemnatele 
mutații petrecute, îndeosebi de la începutul actualului deceniu, in ta
bloul economic al lumii contemporane.

Datele arată, de pildă, că dezvoltarea economică a țărilor capitaliste 
industrializate (Europa occidentală, America de Nord, Japonia și Aus
tralia) s-a încetinit, tinzînd spre zero. Astfel, ritmul de. creștere a 
acestui grup de țări depășea, in medie, in cursul deceniului 1961—1970, 
5 la sută, atingind un maximum de peste 6 la sută t,i 1973. in timp ce 
in ultimii ani el s-a redus continuu, fiind mai mic de 0,25 la sută in 
1974. Dintre țările în curs de dezvoltare din Africa, Asia și America 
Latină, numai cele producătoare de petrol au cunoscut in primii ani ai 
acestui deceniu un oarecare avint, pentru ca după 1975 ritmul lor de 
creștere să se reducă la jumătate. In cursul actualului deceniu s-a 
încetinit, de asemenea, și rata de creștere a populației globului.

Coloane de autovehicule blocate de zâpadâ pe una din șoselele 
statului Indiana (S.U.A.)
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