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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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vor face o
Am

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena

vizită oficială de prietenie
Republica Senegal

Ceaușescu vor efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Senegal, la invitația președintelui

Leopold Sedar Senghor șl a doam
nei Colette Sedar Senghor, în ul
tima decadă a lunii februarie a e.

In ambianța de prietenie și cordialitate, exprimind voința comnnă 
de dezvoltare a colaborării multilaterale dintre

Partidul Comunist Român și partidul SocialistL Unit din Germania, 
dintre România și R, D. Germană, ieri au continuat

CONVORBIRILE DINTRE TOVARĂȘII
NICOLAE CEAUSESCU SI ERICH HONECKER

Sîmbătă, 5 februarie, au conti
nuat, la Timișoara, convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului da 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C C. al P.C.R, 
Mihai Telescti, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., pnm-secretar al 
Comitetului . județean Timiș al 
P.C.R., și ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Democrată Germană, Constantin 
Niță.

Au luat parte persoanele care îl 
însoțesc pe secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania în vi
zita sa de prietenie în țara noastră 
și ambasadorul Republicii Demo
crate Germane la București, Hans 
Voss.

în cursul convorbirilor s-au exa
minat stadiul actual al colaborării 
pe multiple planuri dintre cele 
două partide, țări și popoare și 
perspectivele dezvoltării și adînci- 
rii acestor raporturi. De comun 
acord, s-a apreciat cu satisfacție 
că, în spiritul și pe linia înțelege
rilor convenite în cadrul întîlniri- 
lor șl convorbirilor anterioare, re
lațiile dintre Republica Socialistă 

mânia și Republica Democrată 
„ermană înregistrează o evoluție 

ascendentă pe tărîm politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural

și în alte domenii, că există posi
bilități tot mai mari pentru am
plificarea și diversificarea conlu
crării dintre cele două țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au subliniat ho- 
tărîrea de a acționa și pe mai de
parte pentru a conferi dimensiuni

tot mai largi bunelor raporturi de 
conlucrare statornicite între par
tidele și țările noastre, pentru a 
extinde și adinei cooperarea pe. 
multiple ..planuri, în toate dome
niile de activitate, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii 
și socialismului.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate. de asemenea, unele pro
bleme ale vieții internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, de 
înțelegere și respect reciproc.

Dineu oferit
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

■ V

în onoarea tovarășului Erich Honecker
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a oferit, 
la Timișoara, în saloanele hotelului 
„Continental", un dineu în onoarea 
tovarășului Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit

din Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bobu, Ilie Verdeț, Vasile Pati
lineț. Mihai Telescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai vieții

economice și culturale din Timi
șoara.

Au participat persoanele care îl 
însoțesc pe secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania in 
vizita sa în țara noastră.

Au fost prezenți Constantin 
Niță, ambasadorul Republicii So

cialiste România în R. D. Germa
nă, și Hans Voss, ambasadorul 
R D. Germane la București.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și -Erich Honecker ău rostit 
toasturi.

NICOLAE CEAUȘESCU: ERICH HONECKER:

COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea Planului național 
unic de dezvoltare economico - socială

a Republicii Socialiste România 
pe anul 1976

în anul 1976, poporul nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a obținut importante succese 
în dezvoltarea economico-socială a țării, muncind cu 
abnegație și energie pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, a Programului partidului. Rea
lizările dobîndite de oamenii muncii în primul an al 
cincinalului actual — cincinalul afirmării revoluției 
tehnico-științifice în toate domeniile vieții economico- 
sociale — reflectă sporirea în ritmuri înalte a produc
ției materiale, adîncirea procesului de modernizare a 
structurii producției, utilizarea mai bună a resurselor 
materiale și de muncă din economie și celelalte acti
vități, ridicarea eficienței întregii activități productive,

creșterea venitului național șl, pe această bază, ridica* 
rea nivelului de trai material și spiritual al întregu
lui popor ; totodată, a continuat să se dezvolte cu 
succes activitatea științifică, de învățămînt, cultură și 
educație ; dimensiuni. sporite au înregistrat schimbu
rile economice externe și colaborarea economică șl 
tehnico-științifică cu alte state. Dezvoltarea în ritm 
susținut a producției de bunuri materiale, creșterea 
eficienței economice și stabilitatea prețurilor au asigu
rat o circulație bănească sănătoasă și au contribuit la 
întărirea monedei naționale.

Dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale în 
anul 1976 este caracterizată sintetic de următoarei® 
date :

Realizări
1976

Creșteri față 
de 1975-%-

Producția globala industrială - miliarde lei 661,0 11,5
Productivitatea muncii în industria republicană 
- mii lei 257,2 8,8

Producția globală agricolă - miliarde lei 110,0 17,2
Volumul transportului intern de mărfuri 

— miliarde tone-km 83,2 5,2
Volumul total al investițiilor din economia 

națională - miliarde lei 149,0 8,2
Volumul total al comerțului exterior - miliarde 

lei volută 60,8 14,5
Desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist 
- miliarde lei 154,6 8,6

Prestările de servicii pentru populație
- miliarde lei 30,4 6,9

Numărul personalului din întreprinderi șl 
instituții - mii 6559 4,1

Venitul național - miliarde lei 400,0 10,5
Veniturile bănești ale populației de la sectorul 

socialist - miliarde lei 221,9 10,5
Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale de 

la bugetul de stat — miliarde lei 55,2 8,4

I. Industria
Dezvoltarea industriei în anul 1976 s-a caracterizat 

prin realizarea unui dinamism viguros, ridicarea ni
velului tehnic și perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație în toate ramurile și subramurile, îmbunătățirea 
calității produselor, valorificarea la un nivel superior 
a materiilor prime și materialelor, sporirea gradului 
de utilizare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor, creș
terea productivității muncii și a eficienței economice.

în anul 1976 s-a realizat o producție globală indus
trială de 661,0 miliarde lei. Producția globală obținută

peste prevederile planului a fost de aproape 12 miliar
de lei. Comparativ cu anul 1975, producția globală in
dustrială a crescut cu 11,5 la sută, sporul absolut ob
ținut în anul 1976 în valoare de peste 68 miliarde lei 
fiind de 2,4 ori mai mare decît producția industrială 
realizată în anul 1950.

în profil teritorial, ca urmare a aplicării cu consec
vență a politicii partidului de repartizare armonioasă

(Continuare in pag. a II-a)

CRONICA SĂPTĂMÎNlIn1

Avem tot temeiul să apreciem că discu
țiile pe care le-am avut în aceste zile au 
creat noi elemente pentru extinderea co
laborării dintre partidele și popoarele 
noastre. Această colaborare corespunde 
intereselor țărilor noastre, care construiesc 
socialismul, și, în același timp, intereselor 
generale ale țărilor socialiste, ale forțelor 
progresiste din întreaga lume, cauzei păcii 
șl colaborării.

în pagina a III a,

Putem constata cu satisfacție faptul că 
relațiile noastre de colaborare se dezvoltă 
bine în toate domeniile. Sînt ferm convins 
că întîlnirea noastră va da noi impulsuri 
relațiilor frățești dintre țările noastre. în 
acest sens, un rol deosebit îl are dorința 
noastră de a asigura un nou și însemnat 
avînt în toate domeniile colaborării eco
nomice, în schimbul de mărfuri, pe plan 
tehnico-științific.

toasturile rostite

Bilanț fructuos, 
îndemn însuflețitor

în cadrul evenimentelor săptămînii 
pe care o încheiem astăzi, la loc de 
frunte se înscrie recenta ședință co
mună a Comitetului Politic Executiv 
al C.C, al P.C.R.. a Biroului Perma
nent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, care, sub preșe
dinția tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a luat în dezbatere raportul privind 
îndeplinirea planului și bugetului pe 
anul 1976.

Așa cum arată Comunicatul cu pri
vire la realizarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a țării pe anul 1976. ce se dă 
astăzi publicității, dezvoltarea eco
nomiei naționale in anul care 
a trecut se caracterizează, spre 
marea satisfacție a întregului nos
tru popor, prin creșterea in rit
muri înalte a producției materiale și 
a venitului național, printr-o accele
rare constantă a procesului de mo
dernizare a structurii producției, co
relate cu îmbunătățirea repartizării 
teritoriale a forțelor de producție, 
utilizarea mai deplină a resurselor 
materiale și de muncă, creșterea efi
cienței, lărgirea schimburilor comer
ciale și a colaborării economice și 
tehnico-științifice internaționale. Un 
bilanț deosebit de fructuos — sin
tetic, dar sugestiv exprimat prin ci

fra de 11,5 la sută care reprezintă 
dezvoltarea producției industriale 
față de nivelul anului 1975, concomi
tent cu obținerea in 1976 a celei mai 
mari, producții agricole din istoria 
României. Sint capitole fundamen
tale ale unui bilanț cu repercusiuni 
dintre . cele mai favorabile a- 
supra creșterii nivelului de viață 
al întregului popor, bilanț care 
își găsește completarea firească 
prin realizările in domeniul con
strucțiilor de locuințe și in general 
pe plan social, pe tărîmul dezvoltă
rii învățămîntului, științei, culturii — 
toate configurind tabloul general al 
rodniciei eforturilor depuse de oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

Așa cum a subliniat Comitetul Po
litic Executiv, toate aceste succese 
pun in lumină, o dată mai mult, jus
tețea și realismul politicii partidu
lui nostru, al obiectivelor de dezvol
tare economico-socială a țării, stabi
lite pentru actualul cincinal, voința 
cu care întreaga noastră națiune so
cialistă acționează pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. Totodată, Comite
tul Politic Executiv a stabilit un în
treg șir de măsuri tehnico-organiza- 
torice concrete. în sprijinul mai bunel 
organizări a muncii in toate sectoa
rele. exprimîndu-și convingerea că 
toți cetățenii patriei vor acționa cu 
aceeași hotărîre și abnegație pentru a 
înfăptui exemplar obiectivele planu
lui pe 1977 — an hotăritor al 
cincinalului — pentru a asigura

progresul în ritm intens al indus
triei și agriculturii,, al întregii 
economii naționale.

Preocupare 
consecventă, 

sistematică pentru 
realizarea obiectivelor 
cincinalului revoluției 

tehnico-științifice
Sub semnul acelorași preocupări 

sistematice pentru sporirea eficien
ței producției, în spiritul cerințelor 
revoluției tehnico-științifice, preocu
pări constante ale conducerii partidu
lui. ale secretarului nostru general, 
s-a înscris fructuoasa vizită de lucru 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut-o în cursul acestei săptămînl 
în unități industriale și expoziții eco
nomice din Capitală. Continuînd sui
ta sistematică a vizitelor făcute da 
secretarul general al partidului, noua 
vizită de lucru a avut ca obiectiv 
studierea la fața locului. împreună 
cu muncitorii și specialiștii, cu ca
dre de conducere din aparatul da 
partid și de stat, a căilor și mijloa
celor celor mai adecvate pentru in
troducerea accelerată a progresului
(Continuare în pag. a V-a)
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea Planului nalinnal unic de dezvultare 
economico-sociala a Republicii Socialiste Rumania pe anul 1976

(Urmare din pag. I)
a forțelor de producție pe întreg cuprin
sul țării, în județele cu o industrie mai 
puțin dezvoltată, ca Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Buzău, Covasna, Dîmbovița.

Energia electrică și termică 109,2
Combustibil 107,3
Metalurgia feroasă 111,6
Metalurgia neferoasă 107,6
Construcțiile de mașini și ■ prelucrarea metalelor- 112.2
Chimia 116,1
Materialele de construcții 114,5
Exploatarea și prelucrarea lemnului 104,5
Industria ușoară ■ 113,1
Industria alimentară ’ 109,5

La produsele industriale de bază s-au obținut următoarele realizări :

U. M.
Realizări 1976

Date 
absolute

în % față de
realizări 1975

Energie electrică mil. kWh 58 250 108.4
Huilă spălată pentru cocs mii tone 1 433 112.8
Lignit net mîi tone 18 164 94.8
Țiței extras mii tone 14 700 100.8
Gaz metan extras mii. mc. 29 834 110.5
Oțel mii tone 10 733 112.4
Laminate finite pline din oțel mii tone 7 305 107,3
Țevi din oțel mii tone 1 213 105.4
Plumb tone 42 465 109.2
Zinc tone 53 373 * 109.6
Cupru de convertizor mii tone 40,5 94,9
Aluminiu primar și aliaje din a- 

luminiu mii tone 207 101.6
Aparate de măsură și control elec

trotehnice și electronice mii. lei 542 121,2
Mijloace de automatizare electro

tehnice și electronice mii. lei 3 502 117,6
Calculatoare electronice buc. echiv. 

calculatoare 
de 128 KO 38 102,7

Aparataj electric de joasă tensiune mii. lei 3617 123.3
Produse ale industriei de meca

nică fină, optică, echipamente 
și elemente hidraulice și pneu
matice mii. lei 3 743 112,4

Mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor mii. lei 3 763 119.3

Tractoare buc. 53 911 107,8
Autocamioane, autotractoare șl 

autobasculante
— cu motor diesel . * -. buc. 21 018 141,7 .
— cu benzină buc. 12 857 60.8

Autoturisme de oraș buc. 60 682 109.3
Autoutilitare buc. 12 078 106.0
Nave maritime mii tdw 354 » 125.8
Nave fluviale buc. 56 124.4
Produse macromoleculare de bază mii tone 465 134.0
Fibre și fire artificiale mii tone 65 103.1
Fibre și fire sintetice mii tone 114 119,2
Anvelope mii buc. 4 115 111.1
îngrășăminte chimice (100 la sută 

substanță activă) mii tone 1 869 108.1
Ciment mii tone 12 548 108.9
Plăci din particule aglomerate și 

fibrolemnoase mii tone 895 108.3
Celuloză și semiceluloză mii tone 610 106.0
Hirtie, cartoane și mucavale mii. mp 8 685 121.3

mii tone 693 106.8
Mobilier din lemn mii lei 10 886 108.3
Medicamente mii. lei 3 933 127.4
Aparate de radio mii buc. 791 111,1
Televizoare mii buc. 548 107.0
Mașini și aparate electrice de uz casnic mii. lei 1 704 118,4

din care
— frigidere mii buc. 376 113.5
— mașini electrice de spălat rufe mii buc. 199 111,5

Sticlărie de menaj mii lei 717 120.0
Ceramică fină de menaj mii. lei 366 113.0
Țesături mii. mp 993 114.8
Tricotaje mii. buc. 246 121.2
Confecții textila nul lei 31 710 110.8
Încălțăminte mil per. 95,7 110.2
Carne — total mii tone 815,4 114.3
Lapte de consum mii hl 7 172 109,1
Unt mii tone 38 116.0
Brinzeturl mii tone 115 ■120,0
Uleiuri comestibile mii tone 322 100.2
Margarina tone 20 445 141,1
Zahăr mii tone 561 108.7
Produse zaharoase mii tone 191.5 131,3
Conserve de legume și fructe mii tone 556 122.1
Vin brut mii hl 9 565 / 131.6
Bere mii hl 7 625 102,4

La unele produse, prevederile planului 
nu au fost îndeplinite datorită, in princi
pal, neintrării in funcțiune la termenele 
prevăzute a unor obiective, funcționării 
unor capacități sub. parametrii proiectați, 
precum și deficiențelor în organizarea 
producției și a muncii din unele între
prinderi.

In anul 1976 a continuat procesul de 
îmbunătățire a calității produselor, de 
diversificare și înnoire a producției ; 
s-au produs sortimente superioare, înde
osebi la oțeluri carbon de calitate, lami
nate finite, țevi din oțel, electrozi 
pentru sudură, utilaje tehnologice pen
tru industria extractivă, energetică, 
chimică, lemnului și materialelor de 
construcție, ușoară și alimentară, produ
se electrotehnice și electronice, nave 
maritime și fluviale, mijloace de auto
matizare, mașini-unelte, produse ale me
canicii fine și opticii, materiale plastice 
și rășini sintetice, fibre și fire sintetice, 
îngrășăminte chimice, coloranți și pig
menți organici, lacuri și vopsele, produse 
farmaceutice, noi materiale de con
strucție.

înfăptuirea Programului privind pro
ducția și desfacerea către populație a 
bunurilor de consum a condus la reali
zarea de sporuri însemnate de producție, 
concomitent cu lărgirea gamei sortimen
tale și creșterea calității produselor. A 
fost diversificată producția de țesături, 
confecții, tricotaje, blănuri artificiale, 

Harghita, Sălaj, Tulcea, Vaslui, s-au rea
lizat ritmuri de creștere a producției in
dustriale superioare mediei pe țară.

In principalele ramuri ale industriei, 
producția globală industrială a crescut 
după cum urmează :

Nivelul anului 1978 
față de 1975 — % —

încălțăminte, mobilă, aparate și mașini 
de uz casnic, preparate și semipreparate, 
conserve și semiconserve de carne, de 
pește, de legume și fructe, sortimente 
culinare de tip gospodina, care au con
tribuit la ușurarea muncii in gospodărie 
și la o mai bună aprovizionare a popu
lației.

Comparativ cu anul 1975. nivelul chel
tuielilor totale la 1 000 lei producție mar
fă în industria republicană a fost mai 
mic cu circa 15 lei. realizîndu-se pe total 
o economie de peste 8 miliarde lei. Re
zultatele privind reducerea cheltuielilor 
nu au fost însă la nivelul prevederilor 
planului, ca urmare a deficiențelor exis
tente în unele întreprinderi în ceea ce 
privește utilizarea fondurilor materiale 
și bănești, înregistrindu-se cheltuieli 
peste nivelul planificat. Au avut loc fe
nomene de încălcare a ordinii și disci
plinei mai ales în gospodărirea resurse
lor de materii prime și combustibili, de- 
pășindu-se consumurile normate.

Sarcinile privind productivitatea mun
cii pe ansamblul industriei republicane 
au' fost îndeplinite în proporție de 
101,2 la sută : față de anul 1975. produc
tivitatea muncii a crescut cu 8.8 la sută, 
obținîndu-se pe această cale un spor 
de producție de aproape 45 miliarde lei.

Creșterea in ritm înalt a producției in
dustriale și modificările în struetura in
dustriei in anul 1976 au avut un rol 

hotăritor pentru progresul economiei na
ționale, contribuind la dezvoltarea și mo
dernizarea celorlalte ramuri ale produc
ției materiale, la o mai bună repartizare

II. Agricultura — silvicultura
în anul 1976 s-a accentuat procesul 

de dezvoltare și modernizare a bazei 
tehnico-materiale. de introducere a noi
lor tehnologii în producția vegetală și 
animală, obținîndu-se cea mai mare 
producție agricolă din istoria țării.

Agricultura a fost dotată în anul 1976 
cu 11890 tractoare și 5 574 combine 
autopropulsate, precum și cu alte mașini 
și utilaje agricole ; unitățile agricole au 
primit 1144 mii tone îngrășăminte chi
mice substanță activă.

S-a dat in exploatare o suprafață a- 
menajată pentru irigații de 236 mii hec
tare. S-au executat lucrări de desecări 
pe o suprafață de 170 mii hectare și de

Realizări 
1971—1975 

(media perioadei)
Realizări

1975
Realizări

1976
Creșteri 1976 
față de 1975

Cereale boabe — total 14 814 15 266 19 794 4 528
din care :
— grîu și secară 5 450 4912 6 779 1 867
— porumb și sorg 8 356 9 276 11 707 2 431

Floarea-soarelui 761 728 806 78
Sfeclă de zahăr 4 758 4 905 6 900 1 995
Cartofi de toamnă 2 925 2 307 4 231 1 924
Legume de cimp 2 554 . 2 392 3 313 921
Fructe. 1 096 1 101 1 240 139
Struguri 1 202 1 182 1 493 ‘ 311

Cu toate rezultatele bune obținute, 
producția la principalele culturi nu a 
atins nivelul prevăzut în plan datorită 
atit condițiilor climatice mai puțin favo
rabile din unele perioade ale anului, cit 
și lipsurilor ce s-au manifestat in unele

Bovine — total
— vaci și juninci 

Porcine — total
— scroafe de prăsilă 

Ovine și caprine — total 
Păsări — total

Efectivele de animale și producția ani
mală nu au atins, la unii indicatori, ni
velul planificat datorită lipsurilor ce 
s-au manifestat in asigurarea cu furaje, 
în aplicarea măsurilor sâni tar-veteri
nare, precum și deficiențelor in organi
zarea reproducției și selecției anima
lelor.

în anul 1976, în silvicultură s-a acțio

III. Transporturile și telecomunicațiile
Activitatea în domeniul transporturi

lor și telecomunicațiilor s-a desfășurat, 
în anul 1976, în condipi corespunzătoa- . 
re. fiind satisfăcute nevoile economiei și j 
cerințele populației.

Baza tehnico-materială a transportu
rilor s-a dezvoltat prin dotarea cu. 132 
locomotive diesel și electrice, 3 893 va
goane de marfă (in echivalent 4 osii), 
343 vagoane de călători; 7 459 autovehi
cule de marfă. 2 331 autobuze, 20 nave 
maritime cu o capacitate totală de 384,4 
mii tdw, printre care 3 mineraliere de 
cite 55 mii tdw, 3 aeronave.

Realizări
1976

Realizări 1976 
in °/o 

față de 1975

Transportul de mărfuri — mii. tone-km 83208.8 105,2
T ransportul de călători — mii. căiători-km 43474,1 100,4

Unitățile de transporturi au obligația 
să pună in valoare toate rezervele inter
ne pentru a îmbunătăți gospodărirea 
mijloacelor de transport și indicii de u- 
tilizare a acestora

Activitatea de poștă și telecomunicații 
și-a dezvoltat și modernizat in continua

IV. Investițiile
Amplul program de investiții realizat 

în anul 1916 a asigurat dezvoltarea și 
modernizarea producției materiale, lăr
girea bazei tehnice a activităților social- 
culturale, continuarea procesului de îm
bunătățire a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție.

tn anul 1976 s-a realizat un volum de 
investiții de 149.0 miliarde lei, cu 8,2 la 
sută mai mare decit in anul 1975.

In anul 1976 au fost puse in funcțiune 
integral sau parțial 446 capacități de pro
ducție industriale și agrozootehnice. 
Printre cele mai importante se numără : 
Hidrocentrala Dăiești pe riuj Olt, hidro
centralele Vilcele și Merișani pe riul 
Argeș și dezvoltarea Centralei termo
electrice Rovinari ; Uzina de feroaliaje 
Tulcea. noi capacități la Combinatul de 
oțeluri speciale Tîrgoviște, întreprinde
rea metalurgică Aiud și întreprinde
rea de produse cărbunoase Slatina , în
treprinderea de mașini agregate și unel
te speciale lași, întreprinderea de con- 
tactoare Buzău ; instalațiile de oxid de 
etilena și glicoli și de terpolimeri de la 
Combinatul petrochimic Pitești, de cau
ciuc poliizoprenic de la Combinatul pe
trochimic Borzești, de alcool polivinilic 
și acefali polivinilici la întreprinderea 
chimică Rișnov ; Combinatul pentru 
lianți Hoghiz. noi capacități la întreprin
derile de materiale izolatoare Șimleu 
Silvaniei, „Matizol" Berceni — Prahova și 

teritorială a forțelor de producție, la 
creșterea avuției naționale, a venitului 
național și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale întregului popor.

combatere a eroziunii solului pe o su
prafață de 123 mii hectare.

în cadrul Programului național de 
perspectivă pentru amenajarea bazine
lor hidrografice au fost efectuate impor
tante lucrări pentru crearea de lacuri 
de acumulare cu folosință complexă, 
s-au realizat regularizări de rîuri, îndi
guiri și consolidări de maluri pe o lun
gime de peste 250 km.

Producția globală agricolă realizată în 
anul 19'76 — de circa 110 miliarde lei — 
a fost cu 17,2 la sută mai mare decit 
cea obținută în anul 1975.

Producția vegetală obținută în anul 
1976 la principalele culturi se prezintă 
astfel :

— mii tone —

unități în organizarea muncii, în apli
carea tehnologiilor recomandate, in fo
losirea bazei tehnico-materiale.

In cursul anului 1976, efectivele de 
animale au crescut la toate speciile, după 
cum urmează :

Existent la
5. I. 1977

6 349.4
3 013,8

10 191.5
959,6

14 771.-2 
' 91 420.6

— mii capete —

Diferențe (x> față de 
existent la 31 XII. 1975

+ 223.3
- 14.5'
+ 1 378.2
- 138.3.
- 460.9

'•‘*■*-12794:7

nat în continuare pentru înfăptuirea 
măsurilor prevăzute în Programul na
țional pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier. S-au. efectuat împă
duriri integrale pe o suprafață de 67.7 
.mii ha, cu .3,7 . mii ha mai mult decit 
prevederile planului ; ponderea specii
lor de rășinoase în volumul total al im- 
păduririlor reprezintă circa 67 la sută.

A fost dată în exploatare linia elec
trificată Brașov—Ciceu (107 km), s-au e- 
fectuat lucrări de modernizare a drumu
rilor rutiere pe 281 km și s-au aplicat 
îmbrăcăminți asfaltice ușoare pe 1 279 
km. Capacitatea de trafic a portului 
Constanta a fost dezvoltată prin con
struirea de noi fronturi de acostare și 
spații pentru depozitarea mărfurilor.

Rezultatele activității in transportul 
intern de mărfuri și călători în anul 
1976 se prezintă astfel : 

re baza tehnico-materială. A fost extinsă 
telefonia automată cu 92,7 mii linii și 
s-au racordat la sistemul de telefonie 
automată interurbană alte 22 localități, 
numărul total al acestora ajungind ia 
sfirșitul anului 1976 la 72.

la întreprinderea de materiale de con
strucții Deva ; întreprinderea de confec
ții Reșița, Fabrica de încălțăminte Hu
nedoara, Fabrica de sticlărie de menaj 
Berea ; abatoarele Buzău, Miercurea- 
Ciuc și Alexandria, secțiile de produse 
din carne la Salonta și Bacău și dezvol
tarea fabricilor de conserve Giurgiu și 
Rimnicu Sărat.

In anul 1976 a început construcția unor 
mari obiective de investiții ale cincina
lului 1976—1980, cum sint : Combinatul 
siderurgic de la Călărași, întreprinderea 
de piese pentru mașini-unelte de la 
Gheorghem, întreprinderea de utilaj 
greu Cluj-Napoca, întreprinderea de re
lee de la Mediaș. Complexul petrochimic 
de la Năvodari, întreprinderea de con
strucții metalice de la Tecuci, întreprin
derea de prelucrări metalurgice Beclean, 
fabricile de furfurol de Ta Segarcea și 
Slobozia, Uzina de produse clurosodice 
de la Giurgiu, Fabrica de celuloză chi
mică din foioase de ia Brăila. Au conti
nuat lucrările pe marile șantiere : Cen
tralele termoelectrice pe bază de lignit 
Rovinari și Turceni, Combinatul metalur
gic Tulcea. întreprinderile de utilaj greu 
din Craiova și Iași, Combinatul de îngră
șăminte chimice Arad. „Metroul’* — 
București, Canalul navigabil Dunăre — 
Marea Neagră, sistemele de irigații Mos- 
tiștea, Giurgiu — Răzmireșli, Criyina — 
Vînju Mare, Sinoe.

In activitatea de proiectare a lucrări
lor de investiții au avut loc exagerări în 
dimensionarea construcțiilor, cu conse
cințe asupra consumului de materiale și 
costului investițiilor. Pe unele șantiere 
s-au manifestat deficiențe în executarea 
lucrărilor de construcții și montarea u- 
tilajelor, ceea ce a dus la întîrzierea pu
nerii în funcțiune a unor obiective și 
la nerealizarea investițiilor planificate 
în unele sectoare. în vederea îmbunătă
țirii activității de investiții și creșterii 
eficienței economice a acestora, pe baza

V. Cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea 

progresului tehnic
în activitatea de cercetare științifică, 

inginerie tehnologică și de introducere 
în producție a noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii, s-au obținut rezultate impor
tante, concretizate, îndeosebi, în sporirea 
participant concepției proprii la soluțio
narea problemelor de producție pe baza 
valorificării cercetărilor încheiate.

în cursul anului 1976 au fost încheiate 
lucrările la un însemnat număr de teme 
de cercetare și dezvoltare, care vor con
tribui la realizarea unor obiective im
portante de dezvoltare economico-sociala 
in actualul cincinal : in industria chimică
— tehnologia pentru sinteza copolimeri- 
lor izoprenului cu derivați maleici și 
acrilici, tehnologia pentru obținerea late- 
xuliri perbunan, compounduri de cau
ciucuri stereo-specifice cu polietilenă, 
fibre acrilice biconstituiente și fibre poli- 
esterice bicomponente. tehnologii de sin
teză pentru medicamente, produși anti- 
statici nepermanenți pentru industria 
textilă, auxiliari pentru mase plastice, 
tehnologie îmbunătățită pentru fabrica
rea bicromatului de sodiu, uleiuri de tur
bină și hidraulice, aditivi cu proprietăți 
polifuncționale ; în industria extractivă
— perfecționarea tehnologiilor de foraj, 
punerea in exploatare a zăcămintelor de 
hidrocarburi situate la mare adîncime, 
creșterea factorului de recuperare la 
zăcămintele de țiței ; în industria meta
lurgică s-au realizat tehnologii de di
versificare a fabricației de oțeluri ino
xidabile și refractare, procedee tehno
logice pentru reducerea consumului spe
cific de cocs ; în industria construcțiilor 
de mașini — s-au realizat noi tipuri de 
mțașini-unelte cu comandă numerică de 
contprare, c&lculator -electronic-tie capa
citate medie Him generația a treia, noi 
componente electronice $i aparate de con
trol și măsură, mașini de prelucrat prin 
electroeroziune. echipamente electrice 
automatizate pentru platforme de foraj 
marin, tehnologii noi pentru sudarea și 
lipirea metalelor și controlul structurilor 
sudate, utilizarea de noi tipuri de scule 
și materiale pentru așchierea metalelor ; 
în prelucrarea lemnului — tehnologie 
pentru diversificarea producției de fur
nire estetice și placaje, hirtii și cartoane 
suport pentru abrazivi cu rezistente me
canice ridicate ; în construcții și industria 
materialelor de construcții — noi tipuri 
de armături pentru beton armat și beton 
precomprimat, noi soluții de pereți ușori,

VI. Relațiile economice externe
Dezvoltarea economiei naționale in 

ritm susținut, creșterea calității, lărgirea, 
diversificarea și ridicarea nivelului teh
nic al producției au contribuit la extin
derea activității de comerț exterior, la 
creșterea participării României la schim
bul mondial de valori, la lărgirea coope
rării economice cu alte state.

în anul 1976 s-a realizat o balanță 
comercială activă ; volumul total al co
merțului exterior a fost de 60,8 mi
liarde lei valută, înregistrindu-se. față 
de anul 1975. o creștere de 14,5 la sută. 
Volumul mărfurilor exportate în anul 
1976 a fost de 30,5 miliarde lei valută, 
mai mare cu 14.9 la sută față de anul 
1975. iar al celor importate de 30,3 mi
liarde lei valută, cu 14.1 la sută mai 
mare fată de 1975.

La export, a crescut volumul mărfuri
lor cu grad ridicat de prelucrare : ma
șini-unelte. utilaje tehnologice și mij
loace de transport, mărfuri industriale 
de larg consum și altele. Din import s-au 
asigurat o serie de materii prime și ma

VII. Creșterea nivelului de trai 
al populației

Rezultatele importante obținute de oa
menii muncii in dezvoltarea economica 
a țârii au permis ca. pe baza sporirii in
tr-un ritm înalt a venitului național, să 
se asigure creșterea în continuare a ni
velului de trai, material și spiritual al 
poporului — țelul suprem al întregii po
litici a Partidului Comunist Român.

tn anul 1976 a sporit în ritm ridicat 
numărul locurilor de muncă din econo
mia națională și s-au realizat noi pro
grese în îmbunătățirea structurii pe 
ramuri a forței de muncă, populația 
ocupată în industrie și in celelalte ra
muri neagricole reprezentind 64 la sută 
la sfirșitul anului. Numărul personalului 
din întreprinderi și instituții a ajuns in 
anul 1976 la 6 559 mii. sporind cu 
aproape 260 mii față de anul 1975.

Economia națională a primit in 1976 
peste 130 mii muncitori calificați prin 
învățămintul profesional și mediu de 
specialitate, iar prin învățămintul supe
rior un număr de 30.8 mii ingineri, eco
nomiști, cadre didactice, medicale și de 
altă specialitate.

A -sporit participarea femeilor la ac
tivitatea economico-sociala ; în cursul 
anului 1976. numărul de femei munci
toare, cadre medii și cu studii superioare 

indicațiilor conducerii partidului au fost 
luate măsuri pentru reanalizarea proiec
telor lucrărilor de investiții aflate în 
execuție, rezultînd importante economii 
de ciment, oțel-beton, lemn și alte ma
teriale ; s-a trecut la reproiectarea unor 
materiale de construcții și la proiectarea 
de noi tehnologii de execuție a lucrărilor 
de construcții-montaj ; s-au întreprins 
noi acțiuni menite să asigure folosirea 
mai bună a potențialului tehnic și a 
forței de muncă din organizațiile de 
construcții.

procedee de protecție anticorozivă a recî- 
pienților din beton pentru produse ali
mentare, noi tipuri de sisteme construc
tive și tehnologii pentru construcții din 
oțel ; în industria ușoară — tehnologie 
de fabricație a unui înlocuitor de piele 
la încălțăminte, tehnologie de fabricație 
a unor tălpi pe bază de cauciuc termo- 
plastic, noi tehnologii de finisare în 
scopul îmbunătățirii calității produselor 
textile ; în agricultură și industria ali
mentară — crearea și extinderea în cul
tură a noi soiuri și hibrizi mai produc
tivi, de calitate superioară la diferite 
plante, elaborarea și extinderea în pro
ducție a unor noi tehnologii de cultură 
a plantelor în regim irigat și neirigat șl 
noi tehnologii de creștere a animalelor, 
valorificarea unor plante leguminoase 
sub formă de făină proteică, tehnologii 
pentru protecția și epurarea apelor în 
industria alimentară : în transporturi și 
telecomunicații — determinarea regimu
rilor optime de rodaj pe stand și în 
parcurs a motoarelor diesel-auto după 
reparațiile generale, introducerea ciber
neticii, automaticii și informaticii în con
ducerea circulației, soluții de optimizare 
a rețelei telefonice automate ; în dome
niul fizicii și al energiei nucleare — la- 
seri de mare putere, aparatură și metode 
pentru investigații geofizice, aparatură și 
metode pentru măsurarea și controlul 
parametrilor proceselor industriale.

Au fost aplicate pentru prima oară 72 
tehnologii noi de fabricație și s-a extins 
sfera de aplicare la 73 tehnologii avan
sate, dintre care : fabricarea butilglicolu- 
lui, procedeul de polimerizare a clorurii 
de vinii cu inițiatori foarte rapizi, fabri
carea feromanganului. turnarea continuă 
a sleburilor, a țaglelor și a blumurilor, 
elaborarea aliajelor neferoase în cuptoa
re cu inducție, fabricarea de hirtii elec
trotehnice cu caracteristici superioare, 
confecționarea încălțămintei pe bază de 
tehnologii de mare productivitate.

In cursul anului 1976 au fost introduse 
în fabricație 1 752 tipuri de mașini, uti
laje, aparate și instalații, 843 materiale 
și bunuri de consum. Valoarea produse
lor noi și reproiectate, introduse pentru 
prima dată în fabricație in 1976, a re
prezentat 15,5 la sută din producția mar
fă realizată in rangurile prelucrătoare ale 
industriei republicane, față de 11 la sută 
planificat.

teriale, mașini, utilaje și instalații ne
cesare desfășurării procesului de produc
ție din industrie și alte sectoare ale eco
nomiei, precum și bunuri de consum 
necesare diversificării consumului popu
lației. '

Activitatea de cooperare economic» 
internațională a continuat să se dezvolte, 
în cursul anului 1976 încheindu-se 
38 de acorduri și alte înțelegeri de 
cooperare și colaborare tehnico-econo- 
mică cu 24 de țări.

S-au dezvoltat relațiile economice șl 
de cooperare tehnico-științifică cu țările 
membre ale C.A.E.R. și cu celelalte țări 
socialiste ; s-a lărgit și diversificat sfera 
schimburilor comerciale și de cooperare 
cu statele în curs de dezvoltare, cu ce
lelalte state ale lumii. In prezent. Româ
nia întreține relații economice, comer
ciale și de cooperare economică cu 
140 state.

în cadrul turismului internațional, țara 
noastră a fost vizitată, în anul 1976, de 
3,5 milioane turiști din alte țări 

a înregistrat o creștere de 150 mii per
soane.

Condițiile de muncă și de protecție a 
muncii din toate ramurile economiei na
ționale au fost îmbunătățite în conti
nuare, cheltuindu-se în acest scop circa 
2 miliarde lei.

Veniturile totale reale ale populației 
— indicator care exprimă sintetic creș
terea tuturor categoriilor de venituri din 
retribuirea muncii și din fondurile so
ciale de consum — au sporit cu 9.5 ia 
sută, ritm superior celui prevăzut pen
tru întregul cincinal.

în anul 1976. retribuția medie nomi
nală a personalului din întreprinderi și 
instituții a fost de 1964 lei pe lună, in 
creștere cu 8,3 la sută față de nivelul 
anului 1975. tn același timp, s-a asigurat 
evoluția controlată a prețurilor, indicele 
prețurilor cu amănuntul și tarifelor 
pentru întreaga populație realizindu-se 
la nivelul de 100.9 la sută in 1976 față 
de 1975, sub limitele prevăzute.

Retribuția reală a personalului din în
treprinderi și instituții a crescut cu 6,1 
la sută față de anul 1975.

(Continuare in pag. a IH-a)
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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - 
VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Erich Honecker

Stimate tovarășe Honecker,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția 

mea, a conducerii de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia pentru cursul ascendent al re
lațiilor dintre România și Republi
ca Democrată Germană, care a dus 
la intensificarea schimburilor eco
nomice, tehnico-științifice, la o în
tărire a colaborării dintre partide
le și statele noastre.

Vizita dumneavoastră în Româ
nia se înscrie și ea în cadrul aces
tei extinderi a colaborării dintre 
partidele și țările noastre. Vă a- 
flați în România intr-o vizită de 
prietenie, de odihnă, dar, atît ieri 
cit și astăzi, am avut convorbiri 
asupra unui cerc larg de proble
me cu privire la activitatea parti
delor și popoarelor noastre în în
deplinirea hotăririlor Congreselor, 
precum și asupra dezvoltării cola
borării economice, tehnico-științi- 
fice și culturale dintre țările noas
tre. Aș dori să remarc cu multă 
bucurie faptul că am ajuns la con
cluzii comune cu privire la inten
sificarea relațiilor bilaterale, astfel 
incit se poate spune că realizați o 
odihnă foarte activă din toate 
punctele de vedere.

Fără îndoială că, în cadrul dis
cuțiilor noastre, am abordat și o 
serie de probleme internaționale de 
interes comun și, îndeosebi, pro
blemele securității europene, nece
sitatea respectării și aplicării tu
turor prevederilor și principiilor 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki, ale luptei pentru pace, 
pentru dezarmare și, în primul 
rind, dezarmarea nucleară, pentru 
soluționarea pe cale politică a pro
blemelor care preocupă omenirea, 
în vederea accentuării cursului de 
destindere. Aceasta corespunde as
tăzi intereselor generale ale tuturor 
statelor.

Sigur, sînt multe probleme In
ternaționale și ar însemna să intru 
în amănunte dacă le-aș enumera, 
dar, așa cum a reieșit și Ia reuniu
nea din noiembrie a țărilor socia
liste care participă la Tratatul de

Partidă de
Răspunzind invitației adresate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășul Erich Honecker a participat, 
•îmbătă dimineața, la o partidă de 
vinătoane In județul Timiș.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
Die Verdeț, Vasile Patilineț și Mihai 
Teles cu. 

la Varșovia, este necesar să acțio
năm pentru întărirea solidarității șl 
colaborării țărilor socialiste, a tu
turor forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, a tuturor popoarelor în 
vederea realizării unei politici noi 
de colaborare și pace.

In același timp, este necesar să 
întărim colaborarea cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu alte 
partide și forțe politice socialiste și 
progresiste in vederea unirii efor
turilor tuturor popoarelor. Consi
der că avem tot temeiul să apre
ciem că discuțiile pe care le-am 
avut în aceste zile au creat noi ele
mente pentru extinderea colabo
rării dintre partidele și popoarele 
noastre. Această colaborare cores
punde fără nici o îndoială intere
selor țărilor noastre, care constru
iesc socialismul, și, in același 
timp, intereselor generale ale ță
rilor socialiste, ale forțelor progre
siste din întreaga lume, cauzei 
păcii și colaborării.

Nu doresc să mă refer la ziua de 
miine, dar aș dori să vă urez să 
vă simțiți in continuare cit mai 
bine în România. Regret că șede
rea este scurtă, dar sper că va fi 
in continuare plăcută și cu rezul
tate bune.

Vă rog să duceți cu dumneavoas
tră sentimentele de solidaritate și 
prietenie ale poporului nostru, ale 
comuniștilor români față de comu
niștii și poporul din Republica 
Democrată Germană.

Aș dori să ridic acest pahar pen
tru dezvoltarea și întărirea colabo
rării dintre România și Republica 
Democrată Germană, dintre parti
dele noastre, să urez Partidului 
Socialist Unit din Germania și po
porului din Republica Democrată 
Germană succese în realizarea ho- 
tărîrilor Congresului, în înfăptui
rea programului de ridicare a 
bunăstării și fericirii tuturor oa
menilor muncii !

Tn sănătatea tovarășului 
Honecker, să-i urăm multă sănăta
te și viață lungă !

Tn sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

vinătoare
Au fost prezente persoane care în

soțesc pe secretarul general al C.C. 
al P.S.U.G. în vizita ce o întreprinde 
In tara noastră.

La terminarea partidei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit, în cadrul 
pitoresc al pădurii Charlota. un de
jun vinătoresc în onoarea tovarășului 
Erich Honecker.

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Dragi prieteni și tovarăși români, 
Permiteți-mi, dragă tovarășe 

Ceaușescu, să vă mulțumesc încă 
o dată, în mod cordial, pentru invi
tația dumneavoastră de a efectua 
această vizită de prietenie. Sintem 
foarte mișcați de primirea cordială 
ce ne-a fost rezervată in frumoasa 
dumneavoastră țară. Pe bună drep
tate. în cuvintul dumneavoastră, ați 
subliniat că schimbul nostru de pă
reri va contribui Ia adincirea pe 
mai departe a relațiilor frățești 
existente intre Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul Co
munist Român, intre Republica De
mocrată Germană și Republica So
cialistă România. Putem constata 
cu satisfacție faptul că colaborarea 
noastră se dezvoltă bine in toate 
domeniile. Acționind spre binele 
ambelor noastre popoare, contri
buim, în același timp, la întărirea 
continuă a colaborării statelor co
munității socialiste. Lucrul acesta 
este imbucurător că se petrece toc
mai in acest an, în care omenirea 
sărbătorește cea de-a 60-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Eu sint ferm convins că intilnirea 
noastră va da noi impulsuri rela
țiilor frățești dintre țările noastre. 
In acest sens, un rol deosebit îl are 
dorința noastră de a asigura un 
nou și însemnat avînt in toate do
meniile colaborării economice, in 
schimbul de mărfuri pe anii 1976— 
1980. Conform acordului comer
cial de lungă durată pentru peri
oada pină in 1980. s-a prevăzut un 
schimb de mărfuri în valoare de 
3,1 miliarde ruble. Aceasta cores
punde unei creșteri de 172 la sută 
față de perioada 1971—1975.

Eu sînt convins că intilnirea 
noastră va contribui să ajungem 
la o colaborare mai strinsă în do
meniile tehnico-științifice și în fe
lul acesta să realizăm o creștere 
pe mai departe a schimbului de 
mărfuri fn comparație cu acordu
rile de lungă durată.

In urmă cu citeva lupi,, in capi
tala dumneavoastră, București, am 
luat parte la sesiunea Consiliului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia. Hotăririle sesiunii și decla

rația adoptată în unanimitate do
vedesc cu tărie cursul nostru co
mun spre pace și continuă destin
dere. Sesiunea de la București a 
demonstrat din nou unitatea sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, care se străduiesc să 
realizeze obiectivele convenite.

Va fi nevoie de eforturi mari în 
continuare pentru a consolida des
tinderea politică prin măsuri in di
recția destinderii militare, pentru 
a se obține progrese în înfăptuirea 
Actului final de la Helsinki in în
tregimea sa, pentru a se realiza 
măsuri concrete de limitare a înar
mărilor și de dezarmare, precum și 
pentru a se preveni pericolul unor 
noi conflicte armate. Eu sînt con
vins că împreună vom reuși să 
mergem pas cu pas înainte.

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni ro

mâni,
Aș dori să vă mulțumesc din 

Inimă, dragă tovarășe Ceaușescu, 
pentru ospitalitatea ce mi-a fost 
rezervată în frumoasa dumnea
voastră țară. în aceasta eu văd o 
expresie a prieteniei frățești din
tre ambele noastre partide, țări și 
popoare.

Vă asigur că noi vom face și în 
viitor tot ce ne stă în putere pen
tru a dezvolta și adinei continuu 
această prietenie și strinsă colabo
rare în spiritul marxism-leninis- 
mului și al internaționalismului 
proletar.

Aș vrea să mă folosesc de aceas
tă ocazie pentru a transmite co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din Republica Socialistă Româ
nia salutări frățești din partea 
partidului și poporului nostru.

Vă rog să ridicăm paharul și să 
toastăm pentru :

Prietenia și colaborarea Intre 
partidele, statele și popoarele 
noastre !

Unitatea și colaborarea țărilor 
socialiste !

Noi succese in lupta noastră pen
tru pace, securitate, destindere in
ternațională .'

In sănătatea dumneavoastră, 
dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu!

tn sănătatea tuturor tovarășilor 
români prezenți aici. (Aplauze).

Calde și însuflețite manifestări de salut 
ale populației timișorene

Prezența tovarășilor Nicolae
Ceaușescu șl Erich Honecker la 
Timișoara a fost salutată de locui
torii bătrinului oraș de pe malurile 
Begăi cu multă cordialitate, cu sen
timente de profundă prietenie și 
satisfacție.

Manifestarea entuziastă a acestor 
Simțăminte și-a găsit o elocventă 
expresie,, Jn primirea plină de căldu
ră pe cane cetățenii timișoreni au 
rezervat-o pretutindeni înalțildr 
oaspeți, Incepind chiar cu momentul 
ceremoniei primirii, desfășurată, vi
neri seara, pe aeroport.

Simbătă. de-a lungul bulevardului 23 
August, străbătut de tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Erich Honecker, în timp 
ce se îndreptau de ia reședința ce 
le-a fost rezervată pe timpul șederii 
lor la Timișoara spre hotelul „Conti
nental", unde urma să se desfășoare 
dineul, locuitorii străvechii locali
tăți bănățene au aplaudat îndelung 
pe cei doi conducători de partid și 
de stat. Timișorenii și-au manifestat 
în acest fel bucuria de a-i avea ca 
oaspeți, satisfacția lor față de noua 
lntîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, față de 
caracterul rodnic al acestui nou dia
log la nivel înalt, consacrat proble
melor dezvoltării in continuare, pe 
multiple planuri, a relațiilor dintre 

cele două țări. In folosul ambelo» 
popoare, al progresului lor rapid, al 
cauzei socialismului și păcii.

In fața hotelului „Continental", 
unde s-a desfășurat dineul oferit de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român în cinstea secretarului 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, un mare număr de timișo
reni au aclamat minute tn șir i 
„Ceaușescu—Honecker".

Aplauzele vii, Îndelungate ale celor 
prezenți au dat glas, încă o dată, 
sentimentelor de prețuire șl stimă 
reciprocă, de solidaritate frățească ce 
leagă popoarele celor două țări prie
tene.

Comunicat cu privire la îndeplinirea
economico-sacială a Republicii
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(Urmare din pag. a II-a)
Veniturile bănești ale țărănimii pro

venite din retribuirea muncii in coope
rativele agricole de producție și din vîn- 
zarea produselor agricole către unitățile 
socialiste au fost în anul 1976 cu 11,6 la 
sută mai mari decît în anul 1975.

în ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al populației, un rol de sea
mă a avut sporirea fondurilor sociale de 
consum. S-au majorat fondurile alocate 
de stat pentru plata pensiilor, alocațiilor 
pentru copii, ajutoarelor, cit și pentru 
învățămînt, ocrotirea sănătății, cultură, 
artă, asistență socială, educație fizică și 
sport, care au însumat 55,2 miliarde lei 
— cu 8,4 la sută mai mult față de anul

U. M.
Desfacerile 
de mărfuri 

în anul 1976

Nivelul anului 
1976 în °o față 

de 1975

Carne și produse din carne
(în echivalent carne proaspătă) mii tone 579.3 115.4

Ulei comestibil mii tone 163,1 108,3
Lapte, lapte praf și produse

lactate proaspete
(în echivalent lapte) mii hl. 9 783.9 108.6

Brinzeturi mii tone 92.4 115,0
Unt mii tone 22.5 108.8
Cuă mii. buc. 1 445.0 109.8
Pește mii tone 57,2 100.3
Conserve și semiconserve de pește mii tone 32,4 103.2
Zahăr mii tone 347.6 114,9
Produse zaharoase mii tone 110,0 121.2
Legume proaspete mii tone 741,6 108,6
Cartofi mii tone 557,1 117.5
Fructe proaspete mii tone 189,5 108,4
Vin vagoane 27 541 105.6
Bere mii hl. 7 480,1 103,4
Țesături de bumbac mii. lei 3 632,6 103.4
Țesături de lînă mii. lei 3 128.3 107,1
Tricotaje mii. lei 7 174,0 109,5
Confecții mii. lei 11 941.4 108.4
încălțăminte mii. lei 6 077,7 105,3
Frigidere mii buc. 296.2 113.8
Televizoare mii buc. 384,0 97.1
Aparate de radio mii buc. 399.5 100,0
Mașini de spălat rufe mii buc. 170.7 114,3
Mobilă mii. lei 5 356.7 107.3
Autoturisme mii buc. 55.5 122.0
Aspiratoare de praf mii buc. 94.0 124.0

A continuat să se dezvolte și să se 
modernizeze rețeaua de desfacere cu a- 
mănuntul și de alimentație publică a 
comerțului de stat și cooperatist. In anul 
1976 au fost înființate în construcții noi 
1,3 mii unități comerciale, cu o suprafață 
de 300 mii mp. La sfîrșitul anului 1976 

1975 ; calculate pe un locuitor, fondurile 
sociale de consum au fost în anul 1976 
de 2574 lei, față de 2397 lei în anul 1975.

Sporirea veniturilor și întărirea mone
dei naționale au asigurat creșterea resur
selor destinate consumului de bunuri și 
utilizării de servicii, precum și a econo
miilor bănești ale populației.

în anul 1976, vînzările de mărfuri cu 
amănuntul prin comerțul socialist au 
fosț cu 8,6 la sută mai mari decît în anul 
1975, asigurîndu-se o aprovizionare co
respunzătoare cu mărfuri alimentare și 
nealimentare.

Dinamica desfacerilor prin comerțul 
socialist, la principalele mărfuri, se pre
zintă după cum urmează : 

funcționau 73,5 mii unități comerciale și 
de alimentație publică cu caracter per
manent, cu o suprafață comercială utilă 
de 6,8 milioane mp, înregistrînd, față de 
sfîrșitul anului precedent, o creștere de 
1,9 mii unități și, respectiv, de 429 mii 
mp.

Volumul prestărilor de servicii pentru 
populație a marcat în anul 1976, față de 
anul 1975, o creștere de 6.9 la sută ; un 
ritm mai accentuat de creștere s-a înre
gistrat la serviciile de gospodărie comu
nală și locativă, de poștă și telecomuni
cații.

în domeniul circulației mărfurilor și 
prestărilor de servicii s-au manifestat 
unele deficiențe, îndeosebi în ce privește 
buna funcționare a unităților comerciale 
și de servicii, nivelul servirii populației, 
diversificarea și calitatea serviciilor pres
tate.

Fondul locativ al populației a sporit, 
în cursul anului 1976, prin darea in fo
losință a 138,2 mii locuințe, din care 66.1 
mii apartamente din fondurile statului, 
45,1 mii apartamente din fondurile popu
lației cu sprijinul statului în credite și 
execuție, precum și a unui număr de 
27,0 mii locuințe din fondurile proprii 
ale populației. De asemenea, au fost 
construite cămine pentru nefamiliști to- 
talizînd 72,3 mii locuri. Paralel cu îm
bunătățirea condițiilor de locuit, a spo
rit echiparea tehnico-edilitară a locali
tăților. Fondurile de investiții alocate 
gospodăriei comunale au permis crește
rea rețelelor orășenești de distribuție 
a apei cu 477 km, de canalizare cu 401 
km și a parcului de transport în comun 
cu. 2 040 autovehicule.

S-au creat condiții mai bune pentru 
ndihna oamenilor muncii ; au fost date 
în folosință noi locuri în hoteluri, pre
cum și în alte unități turistice, în anul 
1976, aproape 1,7 milioane persoane au 
beneficiat de odihnă și tratament in uni
tățile specializate din cadrul stațiunilor 
balneoclimaterice, cu 13,8 la sută mai 
multe decît in anul 1975.

Baza materială a invățămîntului de 
toate gradele s-a dezvoltat prin con
struirea a 2 415 săli, de clasă, 15,0 mii 
locuri în internate pentru învățămîntul 
primar, gimnazial, liceal și tehnic-pro- 
fesional, noi spații pentru laboratoare 
și ateliere-școală ; au fost date in func
țiune pentru învățămîntul superior spa
ții noi cu o suprafață de 46,1 mii mp. 
Capacitatea grădinițelor de copii a fost 
sporită in anul 1976 prin construcții noi 
cu 23,8 mii locuri.

Populația cuprinsă în învățămîntul de 
toate gradele este in prezent de 5,3 mi
lioane, reprezentînd 24,7 la sută din 
populația țării. Din aceasta, în invăță- 
mîntul preșcolar sînt cuprinși 825 mii 
copii (73,1 la sută din copiii de vîrstă 
preșcolară de 3—5 ani), elevii înscriși in 
învățămîntul primar și gimnazial — 3 126 
mii, în învățămîntul liceal — 1 016 mii 

(63 la sută în liceele de specialitate), în 
învățămîntul tehnic și profesional — 
156 mii, iar studenții — 175 mii.

A continuat să se dezvolte baza ma
terială a culturii și artei. S-au dat în 
folosință noi așezăminte culturale și ci
nematografe. în domeniul cinematogra
fiei, paralel cu succesele calitative do- 
bindite, s-a atins cel mai înalt ritm de 
producție ; s-au realizat un număr de 
22 filme artistice de lung metraj, 244 
filme documentare și științifice, ,31 fil
me de animație. Numărul spectatorilor 
a fost în anul 1976 de 191,2 milioane, 
cu 3 la sută mai mare decît în 1975.

în anul 1976 au fost editate 3 813 titluri 
de cărți și broșuri, într-un tiraj de 78,6 
milioane exemplare, iar ziarele- și revis
tele într-un tiraj anual de 1 276 milioane 
exemplare.

Abonamentele Ia radio și radioficare 
au ajuns la 3 104 mii, iar numărul abo- 
naților la televiziune la 2 963 mii, reve
nind la 1 000 locuitori 138 abonamente.

în domeniul ocrotirii sănătății popu
lației au fost luate în continuare noi 
măsuri privind organizarea unităților 
sanitare pe teritoriu;, s-au lărgit acțiu
nile profilactice și de asistență medica
lă ; s-a modernizat dotarea unităților spi
talicești. Numărul paturilor de asistență 
medicală a ajuns la 198 mii, în anul 1976 
revenind 9,2 paturi de asistență medi
cală la 1 000 locuitori.

S-au dat în folosință prin construcții 
noi 12 mii locuri în creșe și 1 508 locuri 
în case și leagăne de copii.

In rețeaua de ocrotire a sănătății, la 
sfîrșitul anului 1976 își desfășurau acti
vitatea peste 35 mii medici și peste 125 
mii cadre medii sanitare.

★
Realizările obținute în dezvoltarea e- 

conomico-socială în anul 1976 — primul 
an al actualului cincinal — sînt rodul 
eforturilor și activității neobosite a cla
sei muncitoare, țărănimii și intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului 
popor, care acționează cu hotărîre pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român. Succesele dobîndite de

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII 
Șl SOCIALE

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICA

monstrează justețea politicii economice 
a partidului nostru, realismul obiective
lor fundamentale ale planului de dez
voltare economico-socială, capacitatea 
creatoare a poporului nostru de a înfăp
tui neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului. Rezultatele de 
seamă obținute în 1976 constituie un pu
ternic imbold pentru întregul nostru po
por de a acționa cu energii sporite în 
vederea dobîndirii de noi și tot mai mari 
realizări în construcția economică și so
cială a patriei, în îndeplinirea prevede
rilor planului pe 1977 și pe întregul 
cincinal, în transpunerea cu succes în 
viață a tuturor istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al partidului.

In vederea consolidării și dezvoltării 
succeselor de pînă acum, organele și or
ganizațiile de partid, ministerele, orga
nele de stat centrale și locale, unitățile 
economice, toți oamenii muncii din pa
tria noastră, fără deosebire de naționa
litate, sînt chemați să-și intensifice efor
turile pentru aplicarea hotărîtă a măsu
rilor stabilite de conducerea partidului 
pentru ridicarea la un nivel superior a 
activității economice. în centrul efortu
rilor trebuie să stea permanent ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al producției, 
valorificarea eficientă a tuturor resur
selor materiale și umane, gospodărirea 
judicioasă a materiilor prime și materia
lelor, a energiei și combustibililor, a fon
durilor financiare și valutare, folosirea 
intensivă a capacităților de producție, 
creșterea mai accentuată a productivității 
muncii în toate ramurile, pentru asigu
rarea unor ritmuri mai intense de dezvol
tare a economiei noastre socialiste. în mod 
deosebit, este necesar să se ia măsuri 
energice în domeniul proiectării și con
strucțiilor pentru elaborarea în terme
nele planificate a documentațiilor teh
nice, livrarea . utilajelor tehnologice con
form contractelor, realizarea lucrărilor 
de construcții în conformitate cu progra
mul stabilit, în vederea îndeplinirii inte
grale a planului de investiții și creșterii 
eficienței acestora. O sarcină primor
dială a organelor și organizațiilor de 
partid, ministerelor, unităților economice, 
a tuturor colectivelor de oameni ai mun
cii este înfăptuirea neabătută a măsuri

lor pentru reducerea consumurilor dt 
materii prime și materiale, a cheltuieli
lor de producție, pentru ieftinirea inves
tițiilor prin aplicarea unor tehnologii 
noi, pentru modernizarea produselor, ge
neralizarea progresului tehnic în toate 
domeniile, care vor determina mersul tot 
mai rapid înainte al economiei naționale, 
afirmarea plenară a revoluției tehnico- 
științifice în țara noastră, vor asigura ri
dicarea continuă a standardului de viață 
al oamenilor muncii, progresul neîn
trerupt al patriei noastre pe calea civi
lizației socialiste și bunăstării.

în toate sectoarele de activitate est* 
necesar să se acționeze cu toată fermi
tatea pentru lichidarea rămînerilor în 
urmă manifestate in cursul anului trecut, 
pentru ca unitățile economice care au 
restanțe în realizarea unor indicatori de 
plan să le recupereze în cel mai scurt 
timp ; în conformitate cu hotăririle Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 4 februarie 1977 vor trebui 
luate măsuri energice pentru recuperarea 
în cursul anilor 1977—1978 a întregii 
cantități de gaze naturale consumate 
peste plan în 1976, introdueîndu-se în 
acest scop un regim strict de livrare pen
tru toți consumatorii.

Pornind de la faptul că îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a sarcinilor de 
plan pe 1977 are o importanță hotărî- 
toare pentru realizarea cu succes a tu
turor obiectivelor și prevederilor ansam
blului cincinalului 1976—1980, întregul 
nostru popor este chemat să acționeze 
cu fermitate și energie, neprecupețind 
nici un efort, pentru a dobîndi noi și în
semnate realizări în toate domeniila 
construcției economice șl sociale din pa
tria noastră. Asigurînd îndeplinirea cu 
succes a prevederilor planului pe anul 
în curs — anul centenarului independen
ței de stat a României, al Conferinței 
Naționale a partidului — vom pune noi 
și puternice temelii progresului și înflo
ririi multilaterale a patriei noastre socia
liste. ridicării bunăstării materiale și spi
rituale a oamenilor muncii, a întregii 
noastre națiuni, vom face un nou și im
portant pas înainte pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și trecerii României spre comunism
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LATINITATEA LIMBII ROMÂNE
Șl EVOLUȚIA El SPECIFICĂ

Latinitatea limbii române 
este un adevăr necontestat 
de nimeni. Dovada cea mai 
directă a latinității româ
nei constă chiar in struc
tura ei. Cum s-a format 
limba ronfână ? Ea s-a 
format pe actualul pămint 
al României. Vechii locui
tori ai acestui pămint, 
geto-dacii, aveau limba lor 
proprie. încă inainte de 
stăpinirea romană, influen
ța limbii și culturii latine 
în spațiul carpato-danubian 
a fost puternică. Din 
fuziunea etnică daco-roma- 
nă a rezultat poporul ro
mân. iar din limba latină 
populară adusă de coloniș
tii romani a rezultat limba 
română, care este predo
minant latină in struc
tura ei.

în ce constă structura la
tină a limbii române ? 
Orice limbă iși definește 
fizionomia ei proprie prin 
două elemente de bază : 
structura gramaticală și 
fondul principal de cuvin
te. Sistemul fonetic (sune
tele), cel morfologic și sin
tactic al limbii române sint 
esențial latine, recunoscu
te ca atare de toți lingviș
tii din lume. Categoriile 
morfologice ale românei 
(substantivul, adjectivul, 
verbul etc.) sint latine. 
Limba română păstrează 
cele trei declinări din la
tina populară, ca și cele 
trei genuri gramaticale — 
masculin, feminin și neu
tru — care s-au păstrat, in 
română din latină. S-au 
păstrat, de asemenea, din 
latina populară adjectivul 
și comparația lui, articolul 
și declinarea lui, pronu
mele de toate categoriile 
cu întreaga lor flexiune.

Cele patru conjugări ale 
limbii române sint cele pa
tru conjugări ale latinei. 
Adverbele. prepozițiile și 
conjuncțiile, cu mici excep
ții. sînt latine.

Ordinea obișnuită a cu
vintelor in frază este cea 
din latina populară și din 
celelalte limbi romanice : 
subiect, predicat, comple
ment.

Absența elementelor ne
latine in structura grama
ticală a romanei este pe 
deplin explicabilă, deoare
ce ea fiind partea cea mai 
stabilă a limbii este și cea 
mai rezistentă la pătrun
derea elementelor noi.

Fondul principal de cu
vinte. adică partea esenți
ală a vocabularului și cea 
mai stabilă, este latin. Cu
vintele din fondul princi
pal sint, in orice limbă, 
vechi, frecvente, indispen
sabile și servesc la forma
rea de noi cuvinte. Astfel, 
numele celor mai impor
tante acțiuni și procese o- 
menești sint moștenite, din 
latină : a se naște, a creș
te, a lucra, a auzi, a ve
dea, a merge etc. Numele 
celor mai importante părți 
ale corpului sint, de ase
menea, latine : cap. creier, 
frunte, ochi, urechi, mină, 
nas, gură, dinte, măsea, 
mușchi, ficat etc. Cele mai 
importante nume de rude
nie sînt tot latine : mamă, 
tată, frate, soră, unchi, ne
pot. văr.

De asemenea, sînt latine 
numele de ființe : om, 
bărbat, femeie, fecior, fată, 
cal. bou, vacă, vițel, porc ; 
numele de plante : pom, 
floare, frunză, nuc, fag. 
mesteacăn, plop. arin, griu, 
secară, orz etc. ; numele 
alimentelor de bază : piine, 
sare, Lapte, caș. unt. carne, 
făină, aluat, miere, legu
me etc.

Locuința și obiectele cas
nice : casă, ușă. cheie, a 
închide, a deschide, treap
tă. fereastră, masă, perete, 
curte, poartă ; numele refe
ritoare la natură : țară, pă
mint. cer, lună, soare, stea, 
luceafăr, cimp, munte, 
vale,1 rîu, ploaie, fulger, 
frig, ger, gheață ; noțiunile 
de timp, loc și mod : zi, 
noapte, seară, dimineață, 
amiază, luni, marți etc.

Pe lingă fondul principal 
de cuvinte, adică cel de 
bază, stabil, rezistent și de 
uz curent, există in vocabu
larul oricărei limbi, deci si 
în vocabularul limbii româ
ne. și o parte mobilă, care 
durează numai în funcție 
de o anume situație. Din
colo însă de această parte 
mobilă există în orice lim
bă acele altoiri do durată, 
cuvinte care se încorporea
ză definitiv lexicului, îm- 
bogățindu-1 cu nuanțe, cu 
mai largi posibilități de ex
primare prin grai a univer
sului lumii înconjurătoare. 
Aceasta este o legitate, un 
proces caracteristic dezvol
tării oricărei limbi și care 
se continuă și astăzi, fără 
ca prin aceasta achizițiile 
noi, asimilările să schimbe 
esența și specificitatea 
limbii care primește. Este 
mai mult decit concludent 
în acest sens transferul de 
noțiuni, construcții lexicale 
apărute ca urmare a dez
voltării impetuoase, in zile
le noastre, a științei și teh
nicii. Pătrunzind, ca ceva 
necesar și firesc, în limbi 
de mai restrinsă circulație, 
cuvintele noi provenind din 
limbile franceză, engleză, 
germană, rusă nu afectează 
cu nimic caracterul celor 
dinții.

Este un fapt cunoscut că, 
în cursul vremii, ca urmare 
a contactelor istorice, con
viețuirii și colaborării po
porului român cu alte po
poare, vocabularul latin al 
limbii române a fost îm
bogățit, prin împrumuturi, 
cu elemente lexicale de 
proveniență maghiară, tur
că, bulgară și, Îndeosebi, 
slavă. Ele s-au împuținat 
treptat, pe măsura slăbirii 
contactelor respective, sau 
au rămas în limbă in pro
porții neînsemnate.

în legătură cu elemental 
slav din limba română, atit 
la noi, cit și in alte părți, 
au fost puse in trecut în 
circulație teze și teorii ero
nate, și-au 'făcut loc multe 
confuzii. Este un adevăr 
necontestat de nimeni că 
prin contactul istoric in
tre poporul român și po
poarele slave de sud. în 
migrațiune începînd din 
secolul al VII-lea, in voca
bularul românesc au pă
truns unele cuvinte slave. 
Tot atit de adevărat este 
însă că din limbile slave 
n-au pătruns elemente gra

maticale. ci numai de vo
cabular. Unele cuvinte sla
ve aparțin chiar fondului 
principal.

Semnificativă nu este 
însă numai compoziția nu
merică a vocabularului ro
mânesc, ci frecvența cuvin
telor, principiu formulat cu 
multă pregnanță de B. P. 
Hasdeu. Valoarea cuvin
telor se demonstrează e- 
fectiv în măsura in care 
ele sînt întrebuințate în 
scris și vorbire.

Pentru aceasta am ana
lizat lexicul folosit de col 
mai mare poet al nostru. 
Mihai Eminescu. Marele 
poet folosește in poeziile 
sale 3 607 cuvinte. din 
care 48 la sută sint moș
tenite din latină, iar ca 
circulație ele formează 80 
la sută : cele slave repre
zintă 16.81 la sută în vo
cabular și 6,93 la sută in 
circulație, franceze — 11.97 
la sută in vocabular și 2.52 
la sută în circulație. De alt-
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fel. problema specificității 
latine a limbii in care 
crea nu a fost cituși de 
puțin străină marelui nos
tru poet : „Legile, după 
care cuvintele latine s-au 
prefăcut in cuvinte româ
nești — arată el — și-au 
stirșît demult evoluțiunea 
lor ; in momentul in care 
românii au primit cuvinte 
slavone, limba lor era for
mată de secole deja". Sau, 
vorbind despre contribuția 
pe care a avut-o romanis
tul Friedrich Diez la cla
rificarea problemelor ori
ginii limbii române, Emi
nescu afirmă că acesta 
„... a nimicit pe cale științi
fică toate basmele despre 
originea slavă a limbii ro
mânești".

O analiză proprie asu
pra limbajului folosit de 
presa noastră in prezent, 
care este al marilor mase 
cititoare și vorbitoare ale 
limbii române contempo
rane, arată că din vo
cabularul literar româ
nesc al ultimelor decenii 
au fost eliminate, de la 
sine, aproape in Întregime 
cuvintele exprimind for
mele depășite de cultură 
materială ale epocilor de 
influență veche slavă, tur
cească, neogrecească și 
maghiară.

Tendința dominantă a 
lexicului limbii române 
moderne este caracterizată 
în mod vădit prin crește
rea neologismelor de ori
gine romanică, in primul 
rind franceze.

Dacă Ia cuvintele latine 
moștenite adăugăm cuvin
tele de origine romanică 
(franceza, latina literară și 
italiana), constatăm că în 
lexicul „Scinteii" sint folo
site elemente latine și ro
manice in proporție de 
75,92 la sută în vocabular 
și 85.13 la sută in circu
lație.

La aceasta adăugăm 
faptul că terminologia 
științifică și tehnică, a că
rei pondere este astăzi 
enormă in toate limbile, 
este în română aproape in 
totalitate latino-romanică, 
mai ales franceză.

Românii au avut tot
deauna conștiința latinită
ții limbii lor, cu mult îna
inte de cronicari. înțele- 
gind legătura indisolubilă 
dintre latinitatea limbii 
românilor și identitatea 
lor națională, Dimitrie 
Cantemir arăta : românii 
din Dachia carii astăzi sint 
moldovenii. muntenii și 
ardelenii, sînt de neamul 
lor hiriși romani de la 
Italia, de Traian împărat 
pre aceste locuri aduși, 
în timpurile moderne, cer
cetătorii lingviști români 
au adus numeroase și in
contestabile dovezi asupra 
originii și caracterului la
tin, nealterate de nici o in
fluență, ale limbii române. 
L-am citat mai înainte 'pe 
B. P. Hasdeu. Vom cita in 
aceeași ordine de idei opi
nia academicianului Al. 
Rosetti, care spune : „Acei 
care ne-au transmis limba 
latină, din tată-n fiu, in 
aceste părți dunărene, au 
avut întotdeauna conștiin
ța că vorbesc aceeași Limbă 
(iatina), spre deosebire de 
acei care vorbeau alte 
limbi". Iar mai înainte, 
Sextil Pușcariu arăta : 
„Limba română nu este 
fiica, ci continuarea limbei 
latme vorbite odinioară in 
cele mai multe părți ale 
Imperiului Roman de ră
sărit". Dar chiar străinii 
i-au considerat pe ro
mâni totdeauna latini. 
Ei i-au numit pe ro
mâni vlahi, nume folo
sit de slavi pentru a de
numi pe vorbitorii de lim
bă latină din vecinătatea 
lor : românii și italienii. 
Polonezii ne numesc popu
lar și astăzi woloszy. iar 
pe italieni — wolochi. Un
gurii numesc popular pe 
români — olăhok, iar pe 
italieni — olâszok.

Cei mai iluștri roma
niști europeni, incepind cu 
Friedrich Diez, părintele 
lingvisticii romanice, ur
mat apoi de ceilalți sa- 
vanți ai veacului trecut și 
celui actual, de toate na
ționalitățile : Wilhelm Me- 
yer-Liibke, Gaston Paris, 
Carlo Tagliavini ș.a., pre
cum și lingviștii sovietici 
M. S. Serghievschi. V. F. 
Șișmarev, R. A. Budagov 
și alții au susținut latini
tatea . limbii române ca o 
realitate istorică și struc
turală incontestabilă.

Românii sînt singurul po
por latin care și-a păstrat 
din latină numele etnic : 
român din forma Latină 
romanusși români din for
ma latină romani.

★
La întrebarea care este 

locul limbii române între 
limbile romanice au răs
puns numeroși lingviști 
români (mai ales Sextil 
Pușcariu), ca și unii mari 
lingviști străini. Ei au ară
tat că limba română este 
continuarea latinei popu
lare vorbite aici în primele

secole ale erei noastre, ea 
reprezentînd aripa orien
tală a romanității. Din pri
cina așezării popoarelor în 
migrațiune. mai ales a sla
vilor, in sud-estul și cen
trul Europei, poporul ro
mân a rămas izolat de ro
manitatea apuseană, dar 
limba lui și-a păstrat in
tacte structura gramaticală 
și fondul principal-de cu
vinte. Fiind izolată de ce
lelalte limbi romanice, iar 
poporul dueir.d in primele 
secole ale evului mediu o 
viață pastorală, care nu 
i-a permis sâ-și formeze 
un vocabular citadin ca 
celelalte limbi romanice, 
limba română este cea mai 
conservatoare. ca fond 
popular latin, din toate 
limbile romanice. Dacă 
limbile romanice apusene 
doresc să stabilească ve
chimea unui termen popu
lar latin il identifică în 
limba română. Multi ter
meni populari latini care 
au dispărut in limbile ro
manice apusene se găsesc 
numai în limba română, ca 
sat din forsatum, a ara din 
arare sau săgeată din sa
gitta.

Specialiștii sint unanimi 
In a recunoaște că făia cu
noașterea limbii române 
multe probleme cu care se 
confruntă romaniștii ar 
rămine nesoluționate. In 
cunoașterea legilor de. evo
luție a latinei, afirmă ro
manistul suedez Alf .Lom
bard, adine cunoscător al 
limbii noastre, limba ro
mână se constituie ca unul 
din cele patru picioare ale 
mesei, adică element indis
pensabil.

Atlasul lingvistic român 
alcătuit pe teren de Sextil 
Pușcariu, Sever Pop și 
Emil Petrovici intre 1929— 
1938, inregistrin-d gra
iul satului vechi românesc, 
este plin de cuvinte și ex
presii vechi din latina 
populară. De aceea, roma
nistul elvețian Karl Jaberg 
scrie : „Hărțile Atlasului 
lingvistic român — și a- 
ceasta constituie unul din 
cele mai importante rezul
tate ale ’ui — dovedesc că a 
fost cu desăvîrșire exclus 
ca in urma edictului îm
păratului Aurelian Dacia 
să fi fost evacuată și de 
populația civilă. Cum ar 
fi putut să se mențină ele
mentele latine așa de bine 
in nord-vestul României de 
astăzi, dacă romanii ar fi 
reimigrat din Moesia (su
dul Dunării)" ?

Acest argument pledează 
nu numai in favoarea la
tinității limbii române — 
azi , unanim recunoscută — 
dar și in favoarea conti
nuității neîntrerupte a po
porului român in România 
de astăzi.

Dezvoltată în condiții 
specifice, in mijlocul unor 
popoare nelatine. limba 
română a rămas Latină in 
esența ei. Mai mult. Prin 
izolarea ei timp de veacuri 
de celelalte limbi romanice, 
româna și-a conservat mai 
bine individualitatea pro
prie — structura grama
ticală latină și fondul prin
cipal de cuvinte latin.

• CLUJ. La spectacolul „Te ctn- 
tăm, țară iubită", ce a avut loc pe 
scena Casei de cultură a studenților 
din Cluj-Napoca. și-au dat con
cursul cenaclul literar al armatei, 
„Nicolae Tăutu“, cu montajul lite- 
rar-muzical „Pe drum de costișe", 
precum și grupul folcloric „Steluța" 
și formația de muzică ușoară „Lira 
napocensis". Salonul de iarnă al 
creatorilor de artă populară si de
corativă din județul Cluj este găz
duit de noua sală de expoziții din 
municipiu) Turda. Sint expuse 
cioplituri in lemn, cusături, țe
sături și costume populare româ
nești și maghiare. realizate de 
membrii cercurilor de artă popu

lară din localitățile Margău. Mera, 
Așchileu Mare, Chiuiești, Măgoaja, 
precum și obiecte lucrate de crea
tori de artă populară și decorativă 
din alte localități. • BUCU
REȘTI. în cadrul Festivalu
lui „Cintarea României", Cen
trul universitar București a lan
sat un „Concurs de creație artistică 
Si tehnico-științifică studențească" : 
creații artistice (literatură, drama
turgie, scenarii de film, arte plas
tice, muzică, fotografie, cineclu- 
buri) ; creație științifică în dome
niul învățămîntului tehnic, econo
mic. medical, al științelor naturii și 
științelor sociale. » ALBA, ba 
Casa de cultură din Blaj a fost

"carnet cultural’
deschisă o expoziție de pic
tură. in care sint prezentate lu
crări inspirate din lupta poporului 
român pentru independență națio
nală și dreptate socială. Programul 
cultural-artistic susținut de artiștii 
amatori din comuna Scărișoara in 
cadrul Festivalului „Cintarea Româ
niei" a cuprins și montajul literar- 
muzical „Aici este viitorul țării". 
• GALAȚI. Zilnic, la placa come
morativă din Galați închinată celor 
ce și-au jertfit viața la 1907, la mo
numentele din celelalte localități

ale județului au loc momente fes
tive susținute de pionieri : recitări 
de poezii patriotice, cintece, montaje 
literar-muzicale. Cenaclul de mu
zică și poezie „Lupta cu inerția" al 
Bibliotecii „V. A. Urechia" din Ga
lați s-a întîlnit recent cu țăranii din 
Rogojeni. Programul prezentat aici, 
intr-unui din satele unde s-a întins 
focul răscoalei, s-a intitulat suges
tiv : „Văpaia lui 1907“. • IAȘI. 
Sala „Victoria" din lași găzduiește 
expoziția de pictură și sculptură a 
lui Nicolae Iftode, membru al ce
naclului de artă plastică „Ștefan 
Dumitrescu", de pe lingă Comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă. Fe scena Operei Române

Adunare pioniereasca la Monumentul ridicat in memoria țâranilor rdsculați 
din 1907 din Capitală Foto : S. Cristian

IN INTIMPINAREA CONSFĂTUIRII PE ȚARA PRIVIND
CONTROLUL OBȘTESC

în numele obștii, 
în interesul obștii

în perioada premergătoare consfă
tuirii județene, care a avut loc cu 
puțin timp în urmă, și mai ales 
acum. înaintea consfătuirii pe țară, 
se remarcă o intensificare a activi
tății echipelor de control obștesc și 
în județul Maramureș, precum și o 
preocupare mai stăruitoare a lucră
torilor din unitățile supuse contro
lului, față de soluționarea operativă 
a propunerilor și observațiilor con
semnate in registrele unice de con
trol din unități. De altfel, chiar în 
intervențiile lor la consfătuirea ju
dețeană. conducătorii de întreprinderi 
și instituții, apreciind controlul ob
ștesc ca un factor activ al perfec
ționării serviciilor publice, s-au an
gajat să fie mai 
receptivi față de 
semnalele criti
ce ale echipelor.

La cîteva zile 
după consfătui
rea județeană am 
insolit pe teren o 
echipă de con
trol obștesc com
pusă din losif Pap. responsabil, 
Ioan Vasiac și Vasile Palenciar, toți 
trei muncitori la I.M.M.U.M.-Baia 
Mare, care și-a propus să revină pe 
urmele sesizărilor făcute anterior in 
cîteva unități ale cooperației mește
șugărești și de turism. La preceden
tul control, echipa semnalase o serie 
de nereguli la secția foto nr. 17 a 
cooperativei „Progresul" din Baia 
Mare, nereguli care se reflectau în 
lipsa de solicitudine față de clienți. 
Ce a constatat echipa de această 
dată ? Șeful secției fusese schimbat 
din funcție, iar ceilalți meseriași au 
fost repartizați să lucreze la altă 
secție a cooperativei. Noul colectiv 
de aici stA bucură de stima clienți- 
lor. tocmai pentru solicitudinea și 
probitatea profesională de care dau 
dovadă.

Relerindu-se la acest caz, membrii 
echipei ne explică motivul insisten
ței lor de a cunoaște in amănunt si
tuația actuală : in programul de mă
suri adoptat de consfătuirea .jude
țeană s-a subliniat că unul din o- 
biectivele esențiale ale controlului 
obștesc este acela de a preveni apa
riția unor condiții care favorizează 
neglijența, indisciplina, lipsa de so
licitudine. tendința de favoritism și 
căpătuială a unor lucrători din uni
tățile supuse controlului. Iată de ce, 
sub îndrumarea organelor de partid 
și cu sprijinul consiliilor populare, 
consiliile județene, municipale, oră
șenești și comunale ale Frontului 
Unității Socialiste se străduiesc să-i 
confere controlului obștesc un pu
ternic caracter educativ, pentru a 
crea pretutindeni o largă opinie de 
masă in favoarea respectării legilor, 
a normelor eticii și echității socia

Acțiuni eficiente 
ale echipelor cetățenești 

din județul Maramureș

din Iași au avut loc, zilele acestea, 
o serie de spectacole extraordinare 
cu opera „Boema" de Puccini. în 
rolurile principale soliști de la Tea
trul muzical din Galați. O serie de 
formații de teatru din municipiul 
Iași organizează în școli spectacole 
pe teme istorice. Astfel, formația 
sindicatului invățămintului a pre
zentat elevilor liceului „Costache 
Negruzzi" piesa ..La Turnu Măgu
rele" de Vasile Alecsandri. iar clasa 
do teatru de la Școala populară de 
artă — spectacolul cu piesa „La 
Plevna", in fața elevilor liceului 
„Garabet Ibrăileanu".

Corespondenții „Scinteii"
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O nunta 
de pomina

— Intr-adevăr, așa s-au petrecut lucru
rile. Așa ceva n-am mai văzut decit în fil
mul „Haiducii"...

Ce văzuse losif Băcîrcel din Rucăr. citat 
ca martor într-un proces soluționat la Ju
decătoria Cîmpulung ? Mai întîi o nuntă. 
Organizată cu tot tipicul la hanul din Ru
căr. Petrecuseră oamenii. se veseliseră, 
uraseră mirilor cele cuvenite... Și făcuseră 
loc cum putuseră și unor invitați intirziați : 
muncitori nelocalnici de la șantierul Peci- 
neagu, din apropiere. Rucărenii voiseră 
•ă-i facă și pe ei părtași la bucuria lor. 
Ceea ce s-a și intîmplat pină la un anumit 
moment : cind, după „strigarea darului" 
nuntașii au început să se retragă. Mai pu
țin oaspeții întirziați...

— De-acum ? Păi ce. asta e nuntă ? Noi 
nu ne-am distrat deloc... Să mai aducă niște
«tide !

Ce a urmat..'nu face cinste nici rucăreni- 
lor. nici oaspeților lor. Bătaia a început 
chiar la ieșirea din local și s-a transformat 
repede în aprigă încăierare intre cele două 
tabere beligerante. Au ieșit oamenii pe la 
ferestre, pe la porți să vadă ce se intîmplâ. 
Scandalul luase proporții, sticlele începu
seră să zboare. Un sătean de peste drum 
și-a acoperit copilul in pat cu o pătură să 
nu fie tăiat de cioburile de la ferestre. Cei 
de la șantier încep să se retragă : rucăre
nii după ei. Primii se înarmează cu uluci 
și trec la contraofensivă, urmăritorii se 
înarmează și ei...

Cu sorți nedeciși. confruntarea dintre cele

două tabere a durat cîteva ore bune. In 
toiul încăierării însă, un om a fost lovit 
foarte grav la pap. S-au străduit să-l sal
veze intii medicii de la Rucăr. apoi din 
Cîmpulung. pe urmă oei din București. Și 
au reușit. Pe cit a fost posibil. Fiindcă Ște
fan Comorașu. muncitor la șantierul Peci- 
neagu. a rămas cu incapacitate de muncă. 
Ceilalți ? Au fost condamnați la pedepse 
cu închisoare pe diferite termene.

Și cind te gindești că și unii și alții ve
niseră la nuntă. Să petreacă, să cinstească 
in sănătatea mirilor, să se cunoască și să 
rămină prieteni. Cum se obișnuiește în 
asemenea ocazii...------------------------------ 

Cascadorie... 
penală

— E posibil să se fi întimplat așa cum se 
spune in rechizitoriu, dar eu nu-mi mai 
aduc aminte nimic. Băusem niște vin și...

...Și după ce a băut. Gheorghe Grosu, 
electrician la „Energoconstrucții". s-a urcat 
la volanul autoturismului său. pornind spre 
Athenee Palace. Era intr-o duminică din 
decembrie; trecut, pe la ora 17. A stat de 
vorbă cu soția. încasatoare la parcajul din 
fața hotelului, apoi, pe la ora 18.15 a por
nit spre casă, angajîndu-se pe principalele 
artere de circulație. Un sfert de oră mai 
tîrziu. a inceput derularea unor secvențe 
mai tari ca in filmele de groază. Datorită 
alcoolului consumat. n-a mai observat 
stopul de la o intersecție, a trecut ca un 
bolid pe trecerea de pietoni, izbind un orp 
care traversa reglementar, pe culoarea verde 
a semaforului. Victima a fost proiectată

pe capota din față, apoi a spart parbrizul 
și a ajuns sus, pe plafonul mașinii. Incre
dibil. șoferul iresponsabil și-a continuat 
cursa cu omul pe acoperișul mașinii, fără 
ca măcar să-și dea seama de ce s-a în
timplat 1 După o bucată de drum, la un 
viraj pe bd. Coșbuc, in care cu greu a 
fost evitată tamponarea cu un tramvai, 
„pasagerul" este azvirlit pe trotuar in stare 
de inconștiență. Nici acum Gh. Grosu n-a 
„observat" nimic. La intersecția șoselei Ol
teniței cu bulevardul Brincoveanu tampo
nează un autoturism, iși vede mai departe 
de drum și. in sfîrșit, pe bulevardul Me
talurgiei este oprit de agenții de circulație. 
Era într-o asemenea stare de beție (2.10 la 
mie a arătat buletinul de analiză !), incit 
pină să se legitimeze aproape că-1 prin
sese somnul... Apoi, pe trezite, a fost tri
mis să dea socoteală pentru faptele sale 
iresponsabile. Intru aducere aminte că 
acest gen de cascadorie penală este un pe
ricol public cu desăvîrșire interzis de lege.

Concluzii 
de avocat?

... Nu se poate pronunța o hotărire de 
condamnare, acolo unde reclamanta vine si 
atacă tilhăreste pe la spate pe inculpata 
G.D.. la drumul mare, căci se afla in stradă 
aceasta și. a fost văzută reclamanta cind a 
lovit-o. martora M.E. asistind la incident. 
Dar acest atac a fost premeditat ca să-i 
distrugă sănătatea inculpatei, deoarece re
clamanta in casa căreia, inculpata trăise o 
bucată de timp, știa că inculpata G.D. este 
bolnavă, cum dovedim cu certificat medical

și reclamanta a premeditat zicîndu-și : 
-dacă o lovesc tare in ceafă unde este 
punctul nevralgic al boalei, o fac să cadă 
pe cimentul trotuarului, și ori se lovește la 
cap căzînd și în timpul acesta se produce, 
moartea, ori ii produc prin lovire boala și 
va cădea jos rănindu-se in spasmele bolii 
produse de lovire, și tot m-am răzbunat 
intr-un fel, răzbunare din cauza unei în
chipuiri a reclamantei in sensul precizat de 
ea in fața instanței» ! ! ! Iată ce a urmărit 
reclamanta prin gcest atac condamnabil și 
bestial (...) Și tnehipuiți-vă grozăvie ! I ! In 
tulburarea geloziei sale, reclamanta a ur
mărit-o pe inculpată, văzind că nu a căzut 
jos. a urmărit-o pină in apartamentul ma
mei sale unde i se dădea îngrijiri urgente, 
și a îndrăznit — incredibil — să intre peste 
inculpate in casa lor. sunind la sonerie ca 
să poată intra peste ele și să-și continue 
violențele nesăbuite. (...) In încăierarea in 
care se apăra era firesc și legal am spus 
ca inculpata mamă G.M. să o împingă pină 
mai departe de ușa apartamentului pentru 
ca să nu mai strige mereu calomniile mur
dare. in timp cind inculpata mamă se încă- 
ierase în apărare cu reclamanta, acesteia i 
s-au smuls citeva fire de păr din cap. de
oarece nu putea s-o oprească altfel pe re
clamantă din hotărirea ei violentă de a in
tra in casă decit ținind-o de cap — căci și 
reclamantei folosea violența să intre —. (...) 
Cum mai s-ar putea, să ne considere pe noi 
cineva vinovate ? ? ? Cind inculpatei i se 
putea întîmpla ceva tragic din lovitura pe 
care o premeditase reclamanta in stradă in. 
fata blocului nostru. Eu cred că se poate 
califica și ca tentativă de omor sau lovituri 
cauzatoare de moarte, fapta reclamantei de 
a o ataca pe fiica inculpată cind știa bine 
că este bolnavă, și a lovit-o chiar, acolo 
unde este punctul vital (...) Solicităm chel
tuieli de judecată lei 450 — onor, de avocat.
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liste. La consfătuirea județeană, to
varășul Constantin Calogherato. se
cretar al Comitetului municipal de 
partid și secretar al Consiliului mu
nicipal F.U.S. din Sighetu Marma- 
ției, propunea în acest sens folosirea 
unor mijloace de popularizare a ce
lor constatate de controlul obștesc 
în unități, precum și a măsurilor 
luate. Cum prinde, viață această pro
punere ? Chiar în municipiul Sighe
tu Marmației, în 4 unități comer
ciale au apărut panouri expuse la 
vedere, intitulate sugestiv : „In a- 
tenția opiniei publice" și „In aten
ta cumpărătorilor", unde se consem
nează observațiile controlului ob
ștesc și măsurile concretă luate pen

tru înlăturarea 
neajunsurilor. A- 
pariția acestor 
panouri consti
tuie, neîndoiel
nic, Un mijloc de 
sensibilizare a 
conștiinței lucră
torilor din uni
tăți, în sensul 

creșterii solicitudinii și interesului 
lor față de cerințele legitime ale cum
părătorilor.

La O.J.T. Maramureș, echipa pe 
eăre o însoțim descoperă în regis
trele de control de la restaurantul 
„Minerul" și de la hotelul cu același 
nume, ambele aparținîn.d de O.J.T., 
propuneri făcute mai demult privind 
gospodărirea mai chibzuită a localu
rilor. dar încă neluate in seamă de 
conducerea întreprinderii. Evident, 
nu lipsesc semnăturile (vreo 5) de 
luare la cunoștință și îndemnuri de 
felul „Iuați urgente măsuri de re
parare..." Dar atu. în fața acestei 
situații, responsabilul echipei ne ex
plică „Să știți că .avea dreptate 
vorbitorul care luase cuvintul la 
dezbaterile din consfătuirea jude
țeană și care propusese ea Legea 
nr. 6 să prevadă sancțiuni in cazul 
tărăgănării soluționării propunerilor 
făcute de controlul obștesc".

Vorbind de activitatea de ansam
blu a controlului obștesc din județul 
Maramureș, trebuie spus că o bună 
experiență au dobindit. consiliile lo
cale ale Frontului Unității Socialiste, 
membrii comisiilor de specialitate, 
cu privire la efectuarea unor con
troale tematice dirijate (in transpor
tul in comun, in unitățile producă
toare de bunuri de. consum, in insti
tuții sanitare etc.), urmate «de dis
cuții, consfătuiri și schimburi de ex
periență, filme cu instantanee din 
timpul controlului. ..Asemenea ac
țiuni sint foarte eficiente — ne de
clară tovarășa Eva Duldner. pre
ședinta comitetului sindicatului de 
la întreprinderea de tricotaje „Uni
tatea" din Sighetu Marmației — 
atit pentru creșterea prestigiului e- 
chipelor cetățenești, cit și pentru 
sporirea spiritului de răspundere a 
celor controlați față de sesizările 
făcute. Cind vin în adunarea grupei 
sindicale să informeze despre activi
tatea lor, membrii echipelor cetățe
nești se mindresc tocmai cu aseme
nea acțiuni eficiente, care au fost 
duse pină la capăt".

In prezent, consiliile locale ele 
Frontului Unității. Socialiste, organi
zațiile sale componente iși intensi
fica eforturile pentru asigurarea 
creșterii eficienței controlului ob
ștesc. astfel incit activitatea acestuia 
să fie mai judicios programată, ur
mărită și controlată, să fie exerci
tată de oameni care s-au remarcat 
prin competență, autoritate morală, 
simț gospodăresc.

Gh. SUSA
corespondentul „Scinteii"

Reclamantele, prin ev. A.I., eu 7 anexe.
Luni 31.1.1977".

N.N. Oricît ar părea de fantezistă, repro
ducerea de mai sus a fost făcută de pe o 
autentică notă de concluzii depusă de un 
avocat intr-un dosar penal, la una din ju
decătoriile din Capitală. Rațiuni de spa
țiu și considerente față de pudoare . ne-au 
împiedicat să reproducem textul întreg de 
cinci file, presărat cu trivialități și cascade 
prelungite de semne de punctuație.

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că am luat două haine ale re
clamantului, dar nici un moment n-am 
avut intenția să le fur. Vroiam doar să-mi 
fac drum pe la el pe-acasă și să-i spun că 
le-am găsit, dîndu-i astfel o dovadă de 
prieten ee-i eram. N-am mai apucat să le 
duc, deoarece intre timp am găsit cui să le 
vind..."

(Din manifestările „prietenești" ale lui 
Ion Oprea, fără ocupație, din comuna 
Bragadiru) (

„In ziua cu pricina, soțul meu care era 
sub influența țuicii l-a lovit pe fratele meu 
in cap și l-a mușcat de barbă, care era în 
creștere..."

(Din dosarul nr. 4 443 1976 Judecătoria
Caransebeș)

Dinu POPESCU 
Emil MAR1NACHE
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Prezentă
♦

de spirit
Șoferul Ion Rusu. de la Auto

baza I.T.A. nr. 1 din Slobozia, 
transporta, cu camionul 21-IL- 
2484. baloți de paie la C.Ch. Că
lărași. La un moment, dat, in 
timp ce conducea cu atenție, a 
simțit că miroase ceva a ars. 
Uitindu-se prin oglinda retrovi
zoare. a observat flăcări. Dlnd 
dovadă de prezență de spirit și 
stăpînire de sine, șoferul a virat 
la dreapta, a ieșit, de pe șoseaua 
eu trafic rutier intens, a tras-o 
pe o arătură și a oprit-o in așa 
fel. incit focul să nu se întețească 
din cauza vîntului. Apoi s-a 
apucat să arunce, pe cimp. unul 
cite unul, baloții de paie arzînd. 
Flăcările mistuitoare erau cit 
pe-aci să-l cuprindă și pe șofer, 
dar el nu s-a. dat bătut. Ba. mai 
mult, s-a apucat să izoleze re
zervorul de benzină cu pămint, 
pentru a evita explozia. La ve
nirea pompierilor, șoferul și ca
mionul erau, cum se spune, in 
afară de orice pericol.

Din primele cercetări rezultă 
că incendiul a izbucnit din cauza 
unei țigări aprinse aruncate la 
intimplare de cineva, in timp ce 
mașina trecea printr-unul din 
satele de pe traseu. Totul e bine 
cind se termină 
gestul cu țigara 
babil.

cu bine, dar 
rămine repro-

Paznic la...
poluare

De vreo 15 ani. Centrul sa
nitar antiepidemic supraveghea
ză in Brăila poluarea atmosfe
rei. Pină acum supravegherea 
s-a limitat numai in zonele in
dustriale. De citeva zile s-a in
stalat un „paznic" și pentru at
mosfera de pe arterele centrale, 
din cartierele orașului. Specia
liștii centrului au construit, cu 
mijloace proprii, o stație per
manentă de „recoltare" a pro
belor de aer în vederea stabi
lirii gradului său de impurifica- 
re. Alături de stație s"a creat 
și un punct meteorologic. Stația 
funcționează 24 de ore din 24 
și înregistrează cu fidelitate no
xele care „gîdilă" nările sau pă
trund în plămînii oamenilor. 
Brăilenii s-au și grăbit să bo
teze stația. îi spun — și nu fără 
temei — paznic la... poluare. Fie 
ca respectivul paznic să fie treaz 
și totdeauna la post.

Năstrușnica 
adresă

Elena Dobre din comuna Po
pești venise la tîrgul din Rm. 
Vilcea să vîndă un ied. Printre 
cei care-i dădeau roată ieduțu- 
lui se afla și un anume Alexan
dru Dicu. După tîrguiala de ri
goare, „mai dă. matale 10 lei. mai 
lasă matale 20". Dicu s-a hotărit 
să cumpere iedul, dindu-i fe
meii o arvuna de ...15 lei. tar 
restul de bani, plus niscai po
rumb. urmând să-i achite a doua, 
zi. Pentru ca femeia să n-aibă 
nici o bănuială. Dicu i-a dat o 
adresă. Femeia s-a dus la a- 
dresa indicată, dar — să vezi și 
să nu crezi ! — la respectiva a- 
dresă se aflau organele ordinii 
public.e. Dicu nu era încă acolo. 
E așteptat.

Urmărire
în noapte

Afla ți
noapte, _____ __ ___ ....
din Zărnești au făcut semn unei 
autobasculante să oprească. Ți-ai 
găsit 1 Autobasculanta și-a con
tinuat cursa. A fost alertat pos
tul de miliție următor. Cel aflat 
la volanul autobasculantei, go
nind iresponsabil, era gata-gata 
să-l calce pe un lucrător de mi
liție. Firește, n-a oprit la soma
ție. Cu ajutorul unor șoferi din 
activul voluntar, lucrătorii de 
miliție au pornit in urmărirea 
autobasculantei. Au ajuns-o abia 
dincolo de Bran. Din autobascu
lantă au coborit doi vlăjgani, 
care s-au năpustit asupra urmă
ritorilor. dar au fost imobilizați 
de cetățeni. Fugarii se numesc 
loan Oncioiu și Petre Dia. Lua
seră autobasculanta de la șofe
rul acesteia, pe care-1 imbătase- 
ră. cu gind să facă transporturi 
clandestine. Acum vor răspunde 
legai.

într-o misiune. în plină 
doi lucrători ai miliției

„Băiatul
mamei“ 
„băiatul 

| tatei“
I

si
♦

Unii părinți sint atit de îngă
duitori cu copiii lor, pe care-i 
răsfață, incit le trec cu vedereaI

I anumite gesturi, pozne sau apu
cături, ale acestora. Nesancționate 
la vreme, unele dintre ele se in-
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groasă cu timpul, degenerind in 
: acte reprobabile. O dovedește și 

întâmplarea tânărului G.M. din 
satul Cărbunari, județul Mara
mureș. care tinăr. din mîngiieri 
cu „băiatul mamei" și „băiatul 
tatei" nu mai era scos. Deunăzi, 
„băiatul" tatei și al mamei le-a 
produs mare supărare părinților. 
Venind acasă beat cui. părinții 
s-au mulțumit doar să-l doje
nească. „Nu prea tare, să nu se 
supere băiatul !“. Dar băiatul 
s-a supărat foc. A luat chibritul, 
s-a dus la șură și i-a dat foc. 
Mare mirare a fost pe ..băiat" 
cind s-a trezit și a văzut adunat 
tot. satul in jurul locului unde 
fusese șura...

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Excelenței Sale GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Uniunii 
Socialiste Sudaneze îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa. în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist. Român și al meu personal, sin
cere felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea viitoare.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare fruc
tuoasă dintre România și Sudan, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Socialistă Sudaneză se vor extinde și adinei in continuare, in interesul am
belor noastre popoare, al luptei pentru pace și înțelegere intre națiuni, pen
tru edificarea unei noi ordini politice și economice internațiohale.

Plenara Consiliului National 
al Organizației Pionierilor t V SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NOII ZEELANDE

Excelenței Sale Sir EDWARD DENIS BLUNDELL

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste

Stimate domnule prim-ministru.
Dau o înaltă apreciere amabilului mesaj de felicitare al 

tre. cu ocazia victoriei în alegerile generale din decembrie 
National al Poporului. Bunele urări și îndemnul transmis prin amabilul dum
neavoastră mesaj constituie un stimulent pentru noul guvern in eforturile de 
soluționare a problemelor majore economice și de altă natură cu care vom fi 
confruntați în anii următori.

Ro mânia

Excelenței Voas-
1976 a Partidului

MICHAEL MANLEY
Prim-ministru al Jamaicăi

Sîmbătă. 5 februarie, a avut loc 
Plenara Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, care a anali
zat activitatea desfășurată de consi
liile și comandamentele pionierești 
după cea de-a III-a Conferință Na
țională a Organizației Pionierilor, 
pentru educarea prin muncă și pen
tru muncă a pionierilor și școlarilor, 
precum și stadiul constituirii comi
siilor pentru îndrumarea activității 
organizației „Șoimii patriei".

Pe baza analizei și a propunerilor 
făcute de participant!, plenara a a- 
doptat un plan de măsuri in vederea 
îmbunătățirii activității de educare 
prin muncă și pentru muncă a pio
nierilor și școlarilor, corespunzător

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului

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

în cursul acestei luni se va des
fășura o acțiune importantă pentru 
perfecționarea organizării activității 
sportive în mediul rural, acțiune care 
decurge din prevederile Programului 
privind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport în perioada 

-76—1980, aprobat 
partidului. în toate 
țară se vor constitui 
nalr pentru educație 
m- te să asigure
4 a activității sportive din mediul 
rural.

Aceste organisme obștești vor fi al
cătuite din reprezentanții desem
nați de consiliile populare comunale, 
consiliile comunale sindicale, corni
țele comunale U.T.C., 
munale ale 
conducerile 
agricole de 
lor agricole 
ședinții 
sportive 
sportivi și alte cadre.

Consiliile comunale vor 
donate consiliilor 
educație fizică și 
desfășura întreaga 
conducerea și îndrumarea 
lor comunale de partid.

Principalele atribuții ale acestor 
organisme obștești de sport se re
feră la controlarea și sprijinirea aso
ciațiilor și cercurilor sportive din 
comune in activitatea de masă și de 
performantă. îndeosebi, în buna pre
gătire și desfășurare a competiției 
naționale „Daciada" ; legarea mai 
strinsă a activității de sport de 
viața culturală a satelor : sprijinirea 
asociațiilor și cercurilor sportive 
pentru extinderea și permanenti
zarea pe sate, comune și grupe de 
comune a concursurilor la diferite

de conducerea 
comunele din 
consilii comu- 
fizică. și sport, 

conducerea uni-

consiliile co- 
Organizației pionierilor, 
școlilor, cooperativelor 

producție, întreprinderi- 
de stat, ca și 

asociațiilor și 
de pe teritoriul

din pre- 
cercurilor 
comunei,

ți subor- 
județene pentru 

sport și își vor 
activitate sub 

comitete-

. A

In cîteva rînduri
• în „Turneul celor cinci națiuni" 

la rugbi : la Paris, Frânța-Țara Ga
lilor 13—9 (3—3).

• La St. Moritz (Elveția), după 
două manșe. în campionatul mondial 
de bob-patru persoane conduce echi
pajul R. D. Germane (pilotat de. 
Meinhard Nehmer), urmat de cele 
ale R.F. Germania și Elveției.

• Congresul Federației internațio
nale de bob a hotărit ca în anul 
1978 campionatele mondiale să aibă 
loc in S.U-A., la Lake Placid.

• Pe stadionul din Cuzco (altitu
dine : 3 300 m), în meci amical de 
fotbal. Peru-Argentina 2—0 (1—0).

• La București, joc amical de fot
bal intre Dinamo și Politehnica Iași, 
încheiat cu scorul de 2—2 (1—0), prin 
golurile marcate de G. Sandu. Al. 
Moldovan și, respectiv, Romilă și 
Șerbănică.

• Rezultate din campionatul mas
culin de handbal, etapa de la Plo
iești : Universitatea București — Re- 
lonul Săvinești 21—16 ; Dinamo 
bucurești — C.S.M. Borzești 31—21 ; 
Universitatea Cluj-Napoca — Știința 
Bacău 21—24.
• Rezultate din campionatele de 

baschet feminin : Institutul de edu
cație fizică și sport — Rapid 84—81, 
ț V» București — Crișul Oradea 
6i

v în Cehoslovacia, echipa feminină 
de handbal a României s-a clasat pe 
locul 3 în puternicul turneu interna
țional de la Cheb, reușind să întrea
că in ultimul meci cu scorul de 23—22 
(după prelungiri) selecționata U.R.S.S., 
campioană olimpică.

Pio-sarcinilor ce revin Organizației 
nierilor din Programul de măsuri' 
pentru aplicarea hotăririlor Congre
sului al XI-lea al partidului și ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste. Totodată, plenara 
a stabilit măsuri pentru intensifica
rea activităților educative desfășu
rate în cadrul organizației „Șoimii 
patriei".

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul Cornel Bur
tică. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participant^ la plenară au a- 
doptat p telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NicoJae Ceaușescu.
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zilei

ramuri de sport, care să desemneze 
cu regularitate pe cei mai buni spor
tivi și să favorizeze în același timp 
selectarea tinerilor săteni cu aptitu
dini pentru performantă. De aseme
nea, consiliile comunale de sport vor 
asigura — cu ajutorul instituțiilor și 
al unităților economice, precum și 
prm munca voluntar-patriotică a ti
neretului de la sate — dezvoltarea și 
buna gospodărire a bazelor și insta
lațiilor sportive.

Constituirea consiliilor comunale 
va trebui să determine o îmbunătă

în această perioadă 
se constituie consiliile 

comunale pentru educație 
fizică și sport

țire substanțială a activității spor
tive in mediul rural, antrenarea ma
sivă a populației și a întregului ti
neret sătesc la practicarea exerciții- 
lor fizice și a sporturilor. De aceea, 
aceste organisme obștești, avînd un 
rol important in propășirea mișcării 
sportive cu adevărat de masă, tre
buie să se bucure de la bun inceput 
de atenția și sprijinul permanent ale 
organelor și organizațiilor de partid. 
Vor fi desemnați în consiliile comu
nale de sport mulți oameni cate pînă 
în prezent n-au activat în acest do
meniu. n-au incă experiența nece
sară organizării și desfășurării com
petițiilor. atragerii tineretului, sătesc 
la întreceri cu caracter 
Prin urmare, instruirea 
consiliilor, transformarea 
în conducători pricepuți 
sportive din mediul rural sint
îndatoriri de primă urgență, atit
pentru organele de sport județene, cit 

—. și pentru organele și organizațiile, jfe.
partid. Qe pildă, va fi ..necesar să‘li .. 

.-se ■ {frate concret care.- sint sarcinile- 
de actualitate și cum- pot fi ele -aduse 

TA îndeplinire, cum se organizează 
trecerea normelor prevăzute la com-

de . masă, 
membrilor 
lor rapidă 
ai mișcării 

rural 
urgență,

plexul „Sport și sănătate", cum se 
organizează crosurile, concursurile la 
schi și săniuș. întrecerile la diferite 
ramuri cu popularitate in rindurile 
sătenilor, cum să se îmbine practic 
activitățile sportive cu cele cultural- 
artistice, mai ales în zilele de săr
bătoare. ce anume trebuie să se în
treprindă pentru atragerea largă a • 
preșcolarilor, elevilor, tinerilor la 
competiții, in toate asociațiile și 
cercurile sătești, de-a lungul între
gului an. De asemenea, un loc im
portant în instruirea noilor organis
me trebuie să-1 ocupe problemele 
dezvoltării și întreținerii bazei ma
teriale a sportului de la sate. Chiar 
de la inceperea activității lor. să se 
simtă grija consiliilor comunale de 
sport pentru dezvoltarea unei rețeie 
de baze simple, puțin costisitoare, 
amenajabile prin munca voluntar- 
patriotică a tineretului, să se facă 
simțit spiritul de gospodar în între
ținerea și folosirea ■ bazelor, echipa
mentului. a zestrei sportive din fie
care sat.

Prin urmare. în activitatea desfă
șurată pentru îndeplinirea obiective
lor trasate de conducerea partidului 
pentru creșterea unor generații să
nătoase și robuste, bine dezvoltate 
fizic și intelectual, pregătite temei
nic în raport cu cerințele actuale și 
de perspectivă ale societății, se vor 
înscrie foarte curind și consiliile co
munale pentru educație fizică și 
sport. Țelul existenței și activității 
lbr e acela al întregii noastre miș
cări sportive — cuprinderea întregu
lui tineret la practicarea regulată a 
exercițiilor fizice și sporturilor, căli- 
rea fizică și creșterea capacităților 
de muncă și- creație a "___ ______
rații. Sub conducerea organelor de 
partid, cu sprijinul 
continuu al celorlalte 
instituții locale, consiliile 
de sport să pășească din prima zi, 

..entuziast, perseverent și 
i pere, la jihtrgnarea '
-arttr.eretului din 
activitatea sportivă

afacerilor externe al Republicii 
Volta Superioară. Moussa Kargou- 
gou, pentru felicitările 
prilejul numirii sale in

+
Ministrul afacerilor 

României, George 
transmis ’ _ 
dez, B. E. Talboys, o telegramă de 
felicitare cu ocazia Zilei naționale a 
Noii Zeelande.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala delegația economică belgiană 
condusă de Verly Achile, președin
tele Comitetului economic belgiano- 
român, director al firmei M.B.L.E. 
Membrii delegației au avut convor
biri la ministere economice și între
prinderi de comerț exterior, au efec
tuat vizite la centrale și unități eco
nomice. (Agerpres)

transmise 
funcție.

exteme
Macovescu,

CU

al 
a 

omologului său neozeelan-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 8 

și 9 februarie. tn țară: Vremea va 
continua să se încălzească in toate re
giunile țării mat ales in prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil mai 
mult noros. Vor cădea precipitații loca
le îndeosebi sub formă de ploaie, mai 
frecvente in jumătatea de nord a țârii. 
Vintul va sufla slab pină la potrivit. 
La munte va ninge, iar vintul va pre
zenta intensificări temporare pmâ la 
70—80 km pe oră. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 6 și plus 
4 grade, iar maximele intre minus 2 șl 
plus 8 grade. Se va produce ceață mai 
ales seara și dimineața. In București : ■ 
Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil favorabil ploii slabe. Vint slab 
pînâ la moderat. Ceață mai ales seara 
și dimineața.

tinerelor sene-
substanțial și 
organizații și 

comunale
cu , piccft- 

largă a sătenilor,, 
mediul rural in. 
de masă.

i!iu. 
p(i: 
j i-i;

Valeriu MIRONESCU

teatre
• Teatrul Național București (sala
luare) : Coana Chirița — 10,
Richard al IH-lea — 19,30, (sala
mică) : Zoo — 10. Cazul Enăchescu
— 15. Comedie de modă veche — 
20. (sala Atelier) : Destine — 20.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : „Brahms". 
Integrala sonatelor pentru vioară 
și pian — 20.
• Opera Română : Motanul în
călțat — 11. Frumoasa din pădurea 
adormită — 19.
• Teatrul 
Londrei — 
19.30.
• Teatrul 
tandra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Joc de pisici — 10. O scrisoare 
pierdută — 15, Pelicanul — 20. 
(sala Grădina Icoanei) : Elisabeta 
I — 10. Tineri căsătoriți caută ca
meră — 15. Interviu — 20.
O Teatrul de comedie : Plicul — 
10. Zăpăcitul — 15, Noaptea
Madrid — 19.30. *
• Teatrul Mic : Viața e ca 
vagon — 10,30, Vreți să jucați 
noi —- 15, Vara trecută la Ciulimsk
— 19.30.

de operetă : Soarele
10,30, Văduva veselă —

„Lucia Sturdza Bu-

la

un 
cu

PROGBAMIT I
Tot înainte !
Film serial pentru copii : „Bllridul 
Ben*.
Pentru căminul dv.
Viața satului.
Bucuriile mUzicli — Bach și cla
virele. '
De strajâ patriei.
Telex.
Album duminical.
Șah-mat in 15 minute.
Film serial : ..Din tainele mărilor". 
Episodul 28 : „Viscol în Antarc
tica".
Imagini din Noua Zeelandă.
Drum de glorii. ~ 
pentru tineret.
Micul ecran
..Prietenii".
1001 de seri. 
Telejurnal.
File de istorie : 
Film artistic : 
producție a studiourilor america
ne. Premieră 
Spectacol de 
Telejurnal.

PROGRAMUL
10,00—11,45 Matineu 

de demult.
iarnă — emisiune

12.30
13,00
13,05
16.15
16.30

17.20
17,40

19.00

22. 0(1 
23,00

20,10
20,25

20,40

22,00

Km isiune- concur»

pentru eel miel.

Flămînzi 1907. 
,.Țară întinsă" —

TV. • 
varietăți

n
simfonic.

Un cintec
Pastel de 
versuri.
Selecțiuni 
operete 
O istorie 
rilor de locomotive românești.

21,50
22.15
22,45

16.30
16,35

17,00
18,00
18,45
19,00

19.20
19.30
19,50 
20,00

20,25

20,45

20.55
21,30
21.35
21.55

de

din cele mai frumoase

pe roți. Istoricul tlpu-
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PROGRAMUL I
Teleșcoalâ.
Emisiune in limb» maghiară. 
Consultații medicale. 
1001 de seri.
Telejurnal.
1907—1977 — Tradiții și împliniri. 
Panoramic — economia și viața. 
Roman-foileton : ,,Dombey și fiul' 
Episodul 2.
Cadran mondial. 
La izvoarele cinteculul. 
Teiejurnal.
PROGRAMUL n
Telex.
Matematica șl arta numărului 
aur.
Intilnire cu satira șl umorul. 
Amfiteatrul artelor.
Schi acrobatic.
Muzee, expoziții și galerii de artă 
bucureștene.
1001 de seri. 
Telejurnal.
1907—1977 — 
Film serial 
dul Ben". 
Actualitatea 
iectanții la _ ,
De ia joc la muncă. Producție a 
studioului „AI. Sahia".
Treptele afirmării.
Telex.
Desene animate
Pagini literare in ‘ transpunere ci
nematografică. Nuvela „Nimeni 
nu moare" de Hemingway.

de

Tradiții șl împliniri, 
pentru copii : „Blin-

bucureșteanâ. ..Pro- 
planșetă și in uzină".

Guvernator general al Noii Zeelande

Cu ocazia sărbătorii naționale a Noii Zeelande. vă adresez sincere felici
tări, precum și cele mai bune urări de sănătate si •fericire personală, de 
pace și prosperitate pentru poporul neozeelandez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente intre România ff 
Noua Zeelandă se vor dezvolta continuu, in interesul celor două țări, al păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ROBERT D. MULDOON
Prim-ministru al Noii Zeelande

Cu ocazia Zilei naționale a Noii Zeelande, vă adresez, In numele guver
nului român și al meu personal, sincere felicitări, precum și cele mai bun» 
urări pentru dumneavoastră și guvernul neozeelandez.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La 6 februarie, po
porul Noii Zeelande 
sărbătorește ziua sa 
națională.

Istoria acestei țări 
este de dată recentă. 
Descoperită de navi
gatorul olandez Abel 
Janszoon Tasman în 
decembrie 1642. arhi
pelagul situat între 
Marea Tasmaniei și 
zona de sud a Ocea
nului Pacific avea să 
cunoască prezenta ma
sivă a colonilor albi 
abia la inceputul seco
lului 19. cind s-au în
firipat și primele în
cercări de organizare 
administrativă. La 6 
februarie 1840 are loc 
semnarea Tratatului 
de la Waitangi. între 
guvernatorul William 
Hobson și șeful tribu
rilor băștinașe de 
maori, tratat care ul
terior s-a aflat la baza 
constituirii ,,țării de la 
antipozi" — Noua Ze
elandă.

Evocarea acestui

moment din istoria 
tării prilejuiește in 
fiecare an poporului 
din Îndepărtatul arhi
pelag neozeelandez să 
facă o trecere in re
vistă a drumului par
curs și a rezultatelor 
obținute in dezvolta
rea economică și so- 
cial-politică. Climatul 
temperat-oceanic a o- 
ferit și oferă condiții 
deosebit de favorabile 
în ce privește extin
derea agriculturii și in 
special a creșterii vi
telor (peste 70 milioa
ne oi și vaci). Noua 
Zeelandă fiind unul 
din cei mai mari ex
portatori de unt. brin- 
ză și lapte condensat 
din lume ; de aseme
nea. pe lista exportu
rilor figurează produ
se, cum sint carnea, 
lina etc. Ca urmare a 
greutăților ivite pe 
piața internațională, 
guvernul neozeelandez 
a inceput să acorde, 
in ultimii ani, o tot

mai mare atenție dez
voltării ramurilor de 
bază ale industriei. 
Descoperirea unor re
zerve de minereu de 
fier, uraniu, hidrocar
buri, bauxită'etc., ală
turi de marile resur
se hidrotehnice, des
chid perspective favo
rabile și în acest do
meniu.

Deși situate la mari 
depărtări. România și 
Noua Zeelandă au sta
tornicit și dezvoltat 
relații de prietenie și 
colaborare reciproc- 
avantajoase. Contac
tele și schimburile 
româno-neozeelandeze. 
acordurile încheiate 
oferă cadrul stimulă
rii extinderii și adin- 
cirii pe multiple pla
nuri a relațiilor bila
terale. în interesul 
ambelor țări, al cauzei 
păcii. destinderii și 
colaborării internațio
nale.

N. PLOPEANU

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Revista ,,CERES", editată de Organizația Națiunilor Unite pentru 

■ Alimentație si Agricultură (F.A.O.), consacră ultimul său număr „pa
trimoniului comun al umanității — marea". Cunoscute personalități ale 
vieții economice si științifice internaționale pun in evidență „extraordi
nara importantă a acestui nou Eldorado". Revista reliefează „vastele 
bogății ale oceanului planetar, care sint — sau, mai precis, vor fi — 
de o însemnătate vitală pentru 'întreaga omenire".

de
se-

• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10,30. 
Nu am încredere in bărbați — 
15.30, Ulciorul sfărîmat — 19.30. 
(sala Studio) ; Spectacol de poezie 
și muzică — 10, Gaițele — 15, 
Oameni feluriți — 19.
• Teatrul Ciulești : Hotel Zodia 
gemenilor" — 10. Omul care a vă
zut moartea — 
Calea Victoriei) 
Caractere — 16, 
măsură — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie, 
lăptarul — 11, Potopul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 11: 19,30. (sala Vic
toria) : E nemaipomenit — 19.Si).
• Teatrul ,,I. Vasilescu" : Fortul
— 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai — 
16.30; 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10, Sfîrlă năzdrăvanul
— 17.
a Teatrul ,.Țăndărică" (sala Vic
toria) : Șoricelul și păpușa — 11, 
Prințesa și ecoul — 17, (sala Aca
demiei) : Răi și nătărăi — 11.
• Circul București : Iosefinl șl 
arena magică — 16; 19,30.
a Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Hamlet — 19.30.

19.30. (sala din 
: Zamolxe — 10.

Măsură pentru

1

în prezent — scrie revista — 
peste 90 la sută din valoarea totală 
a resurselor nebiologice care provin 
din mări și oceane o reprezintă pe
trolul și gazele naturale. De pe acum 

, 20 la sută din consumul mondial de 
.petrol este asigurat--de ..bazinele" 
submarine. Potrivit unor date esti
mative. rezervele mondiale de pe
trol recuperabile la ora actuală se 
ridică la 634 700 milioane barili, din 
care 300 000 milioane de sub mări și 
oceane. Rămin insă de cercetat in 
detaliu regiuni considerabile care o- 
feră perspective pentru a se desco
peri noi rezerve de hidrocarburi. 
Numai sub platourile continentale — 
potrivit aprecierii Serviciului geolo
gic național al S.U.A. — ar exista 
în realitate resurse evaluate la 26 
miliarde tone petrol și 24 de mii de 
miliarde metri cubi de gaze.

Dar nu numai industria petrolieră, 
ci și industria minieră a inceput să 
„părăsească" uscatul, conccntrindu-se 
treptat in subsolul submarin, mer- 
gind pînă spre abisurile oceanelor. 
Inițial, cercetătorii și-au îndreptat 
privirea spre depozitele de materiale 
de construcție -4 nisip, pietriș — ca 
și spre cele de -resurse minerale din 
apropierea coastelor. Obiectivul ex
plorărilor la adîncimi mai mari sint 
nodulii metalici, bogati in mangan, 
cupru, nichel, cobalt și alte metale. 
Operațiunile de dragare a nodulilor 
metalici au adus industria minieră 
marină în plină actualitate. Tehnica 
minieră este in continuă perfecțio
nare. pentru a răspunde cerințelor 
tot mai mari puse de confruntarea 
cu adincurile mărilor, unde -nu vor 
mai putea fi folosite utilajele teres
tre. Mineralele deja exploatate in 
prezent din zonele apropiate de țărm 
sint : ilmenitul, rutilul. monazitul,

cromitul și aragonitul. Marea Brita- 
nie extrage milioane de tone de pie
triș ; Noua Zeelandă draghează nisi
purile negre bogate in fier ; de-a

fic vor acoperi necesitățile 
cupru ale omenirii pentru 11 
cole, de nichel pentru 23.5 secole, 
de mangan pentru 35 secole și de 
cobalt pentru 260 de secole. Și. tre
buie spus, cantitatea nodulilor crește 
mereu. (De pildă. în fiecare an se 
depun pe fundul Oceanului Pacific 
in jur de 55 (100 tone cupru.) Ra
poartele O.N.U. prevăd că pină în 
1985 vor fi extrase 15 milioane tone 
noduli metalici. Primele extracții

Oceanul planetar 
un nou Eldorado
• 26 miliarde tone de petrol și 24 de mii de miliarde 
metri cubi de gaze în bazinele submarine. • Nodulii 
metalici din Pacific pot acoperi necesitățile omenirii 
la cupru — pentru 11 secole, la nichel — pentru 23,5 
secole, la cobalt — pentru 260 de secole. • O 
nouă îndeletnicire : acvacultura. • Pe cind „satele 

submarine" ?

lungul coastelor arhipelagului Baha
mas sint dragate 12 milioane tone 
aragonit ; Australia extrage aproape 
25 la sută din intreaga producție 
mondială de monazit. Și exemple de 
acest fel se adaugă in fiecare an.

Suprafețele pe care sint plasați 
nodulii metalici depășesc 13 milioa
ne kilometri pătrati. Dacă putem 
vorbi de perioade de decenii pînă 
la epuizarea rezervelor terestre, des
pre cele marine se poate spune că 
perioadele respective se vor întinde 
pe mii de ani. Se consideră că nu
mai depozitele de noduli din Paci

comerciale vor avea loc probabil în- 
cepind din 1978.

Marea este importantă pentru o- 
menire și prin vastele sale resurse 
biologice. Pe glob sint milioane de 
oameni a căror. viață depinde de a- 
ceste resurse, ce constituie hrana lor 
de toate zilele. Dar dacă omul este 
astăzi 
gățiile 
marin, 
să fie 
lumii.
trat totuși : acvacultura. Pescarii nu 
trebuie doar să prindă peștele, ci au

Capabil să „inventarieze" bo- 
mării. ca și ale subsolului 
exploatarea acestora continuă 

primitivă în multe regiuni ale 
O primă realizare s-a inregis-

și început să-l crească în vaste 
„ferme flotante" maritime.

O (altă mare bogăție a mărilor o 
constituie algele. La ora actuală, ele 
oferă oamenilor produse alimentare 
în valoare de circa două miliarde 
dolari. Producția <îe alge insă poate 
să crească de sute și chiar de mii de 
ori. In unele țâri, cum este Japoniș, 
algele și derivatele lor se folosesc 
deja pe scară largă în industriile aliA 
mentară și farmaceutică, precum și 
in producția de cosmetice și deteri- 
genți. în plus, ele iși • găsesc între
buințare. direct sau după o prelu
crare simplă, ca alimente pentru ani
male ori fertilizanți. Larga intre- 
buințare a algelor in alimentație și 
în industrie determină și expansiu
nea acestui sector complex și im
portant al pescuitului mondial.

în atenția oamenilor de știință se 
află in prezent crearea condițiilor de 
activitate in mediul marin. O misi
une destul de dificilă, care implică 
soluționarea nu numai a unor pro
bleme tehnice, dar și a numeroase 
probleme de ordin psihologic și 
psihosociologic, fiind vorba de un 
nou domeniu — ca și cel spațial. 
Preocuparea principală a savanțilot 
o constituie in acest sens combate
rea efectelor presiunii asupra orga
nismului. Au fost imaginate de pe 
acum „sate submarine", care vor 
găzdui diverse comunități umane. 
La inceput. acestea vor fi plasate la 
adîncimi de 20—50 m, pe platformele 
continentale, și vor cuprinde între 
50 și 100 persoane. Ulterior, pe mă
sură ce vor fi depășite un șir de di
ficultăți. ele vor oferi posibilitatea 
desfășurării unei activități de lungă 
durată, fără să fie nevoie de reve
niri frecvente la suprafață-

Pornind tocmai de la resursei» 
imense ale oceanului planetar, re
vista subliniază. în încheiere, necesi
tatea conjugării eforturilor tuturor 
statelor pentru valorificarea acestor 
bogății In interesul întregii umani
tăți.

(Urmare din pag. I)
tehnic, reducerea costurilor de pro
ducție. micșorarea consumurilor ma
teriale, de combustibil și energie 
— cerințe esențiale aie creșterii efi
cienței. Apreciind succesele colecti
velor vizitate, precum și obiectivele 
pe care acestea și le-au propus, 
secretarul general al partidului a fă
cut o serie de recomandări pe linia 
înfăptuirii programelor de introdu
cere in fabricație a produselor noi, 
cu parametri tehnico-econontici su
periori, modernizării continue, prin 
reproiectare, a produselor, introdu
cerii tehnologiilor noi. stimulării ca
pacității creatoare a fiecărui munci
tor și specialist, tipizării producției 
de piese și subansamble, folosirii 
mai judicioase a spațiilor de pro
ducție existente. Totodată, secretarul 
general al partidului a cerut ca in 
toate întreprinderile să se dea o mai 
mare atenție folosirii cu maximum 
de eficiență a resurselor energetice, 
mal bunei organizări a fluxurilor de 
producție, gospodăririi cu grijă a 
metalului, astfel incit de la fabri
carea celor mai mari mașini-unelte 
pină la cele mai mici aparate fiecare 
gram de metal, ca și toate celelalte 
materii prime, să fie folosite cu o 
precizie maximă. în mod deosebit 
s-a insistat, de asemenea, asupra ne
cesității de a se trece neîntirziat la 
punerea in valoare, in serviciul pro
ducției concrete, a tuturor resurselor 
secundare de energie, precum și la 
utilizarea de noi surse de energie, 
inclusiv energia solară.

Noua vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca, de altfel, toate 
întâlnirile pe care secretarul general 
al partidului le are cu colectivele 
muncitorești, îmbogățește cu reco
mandări și indicații deosebit de pre
țioase și deschide largi perspective 
de acțiune pentru desfășurarea unei 
activități superioare in vederea în
făptuirii tn cele mai bune condiții 
a marilor sarcini ale anului 1977 și 
•)« Întregului cincinal.

Activitate multilaterală 
în sprijinul aspirațiilor 

generale de pace 
și progres

Agenda săptăminii a oferit din nou 
numeroase momente reievind pre
zența activă a României socialiste in 
viața internațională, principialitatea 
și consecvența cu care sint traduse 
în viață orientările fundamentale ale 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. După cum șe știe, pe 
primul pian al acestei activități se 
situează dezvoltarea continuă a re
lațiilor prietenești cu toate țările so
cialiste, dintre evenimentele săptă
minii în acest sens evidențiladu-se 
în mod deosebit vizita de prie
tenie pe care o efectuează in 
țara noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G. 
Convorbirile la nivel înalt desfășu
rate cu acest prilej marchează, fără 
îndoială, un nou moment de amplă 
semnificație in evoluția mereu as
cendentă a raporturilor dintre cele 
două partide, țări și popoare, punind 
în evidență voința comună de a ex
tinde și mai mult conlucrarea prie
tenească in cele mai diferite dome
nii. spre binele reciproc și in folosul 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii in lume.

în cursul săptăminii. la București 
și la Moscova un șir de manifestări 
festive au marcat, cea de-a 29-a 
aniversare a semnării primului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre România și 
U.R.S.S.. eveniment de mare Însem
nătate care a deschis orizonturi din 
cele mai luminoase relațiilor de 
sttinsâ prietenie româno-sovietice. 
Sore satisfacția ambelor popoare, re
trospectiva celor aproape trei dece
nii de la incheierea documentului 
confirmă intru totul viabilitatea și

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
caracterul profund fertil al prevede
rilor sale, care și-au găsit continua
re in noul Tratat semnat in 1970, 
— expresie a hotărîrii reciproce de 
a acționa consecvent pentru a con
feri dimensiuni tot mai largi, un 
conținut tot mai bogat colaborării 
multilaterale româno-sovietice.

Lucrările de la Belgrad ale Comi
siei mixte româno-iugoslave de co
laborare economică, care a analizat 
modul cum sint aplicate măsurile și 
recomandările stabilite de conducăto
rii de partid și de stat ai oelor două 
țări, stabilind totodată noi modalități 
de intensificare pe mai departe a re
lațiilor economice și tehnico-științi- 
fice. ca și semnarea la București a 
unor documente de colaborare cu 
R.D.G. și Cehoslovacia intregesc prin
cipalele repere ale săptăminii pe li
nia dezvoltării continue a cooperării 
cu statele socialiste frățești.

O altă Latură esențială a politicii 
noastre externe o constituie, așa după 
cum este cunoscut, amplificarea le
găturilor cu statele care pășesc pe 
calea dezvoltării de sine stătătoa
re, solidaritatea militantă cu toa
te popoarele care luptă pentru afir
marea dreptului de a-și hotări singu
re destinele. In acest sens, se înscrie 
apropiata vizită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu o vor face 
in unele țări africane — între care 
Republica Islamică Mauritania. Re
publica Senegal. Succedind isto
ricei călătorii pe continentul afri
can. din 1972. căreia, din per
spectiva scurgerii anilor, i se poa
te aprecia și mai bine excep

ționala însemnătate, celorlalte con
tacte cu liderii africani la Bucu
rești sau pe pămîntul Africii, 
noua vizită este menită să se înscrie 
ca incă o contribuție valoroasă la 
dezvoltarea colaborării cu statele â- 
cestui continent. Participarea in a- 
ceste zile a unor reprezentanți ai 
P.C.R. la congresele partidelor de gu- 
vernămint din Sudan și Mozambic 
reprezintă, de altfel, o nouă dovadă 
a preocupării statornice a partidului 
nostru in acest, sens.

O expresie concludentă a solidari
tății cu popoarele care luptă pentru 
afirmarea aspirațiilor lor legitime o 
constituie sprijinul acordat cauzei po
porului palestinean, exercitării drep
turilor sale inalienabile, inclusiv 
crearea unui stat propriu, liber și in
dependent, — aceasta fiind o cerință 
și condiție fundamentală a soluționă
rii problemei Orientului Mijlociu. 
Această poziție principială a fost 
reafirmată cu prilejul primirii de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
delegîțției Consiliului Național Paies- 
tinean și a Consiliului Central al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, oaspeții exprimind sincera recu
noștință pentru sprijinul țării noas
tre acordat cauzei poporului palesti
nean. pentru acțiunile constructive în
treprinse de Romania in vederea 
realizării unei păci juste și trainice 
in Orientul Mijlociu.

Cronica săptăminii a consemnat, de 
asemenea, prezența la București a 
directorului general al UNESCO, 
primirea de către președintele Repu
blicii. celelalte contacte avute prile
juind sublinierea necesității de in

tensificare a acțiunilor desfășurate 
de UNESCO pentru promovarea 
unui climat de înțelegere și priete
nie între popoare.

în interesul procesului 
de edificare 

a securității în Europa
Pregătirile pentru reuniunea de la 

Belgrad a Conferinței europene pen
tru securitate și cooperare se intensi
fică , in acest cadru a avut loc in ca
pitala Iugoslaviei un schimb de pă
reri intre reprezentanții a nouă țări 
neutre și nealiniate din Europa, pro
bleme legate de pregătirea reuniunii 
fiind, de asemenea, abordate la în
trunirea miniștrilor de externe ai 
Pieței comune, precum și cu prilejui 
a diferite alte contacte pe plan euro
pean. România socialistă, care a par
ticipat activ la tonte fazele Conferin
ței general-europene și a adus o con
tribuție substanțială la elaborarea 
documeptelor finale de la Helsinki, 
consideră că reuniunea de la Belgrad 
este chemată să adopte măsuri con
crete pentru accelerarea traducerii 
integrale in viață a angajamentelor 
asumate prin aceste documente. în 
concepția țării noastre, prevederile 
documentelor semnate reprezintă un 
tot organic, care trebuie conceput și 
abordat ca atare, nu izolat sau frag
mentat — numai printr-o aplicare 
unitară documentul exercitindu-și

funcțiile tn vederea înfăptuirii con
secvente a principiilor noi de relații 
interstatale, trecerii efective la acți
uni de dezangajare militară și dezar
mare, fără de care nu pot fi con
cepute Întărirea increderii pe conti
nentul nostru, dezvoltarea unei largi 
și neîngrădite colaborări pe plan e- 
conomic, tehnico-științjfic, cultural- 
umanitar. în acest sens — așa cum 
s-a arătat în articolul apărut in nu
mărul de miercuri al ziarului nostru 
— tendințele unor cercuri politice și 
de presă din Occident de a reduce 
unilateral prevederile documentelor, 
in toată amploarea lor. doar la pro
blemele cooperării in domeniul cul- 
tural-umanitar și, în plus, de a abor
da acest cerc de probleme intr-o vi
ziune deformată, contravin spiritului 
și literei documentelor de la Hel
sinki. intereselor destinderii și secu
rității pe continent. Iată de ce 
România consideră că in perspectiva 
reuniunii de la Belgrad este necesar 
ca toate statele, forțele politico-so- 
ciale cele mai largi să-și intensifice 
eforturile în vederea unei abordări 
raționale, constructive a ansamblului 
problemelor decurgmd din Actul final 
de la Helsinki, pentru consolidarea 
cursului spre destindere, înțelegere 
și cooperare, răspunzind astfel aspi
rațiilor tuturor națiunilor continentu
lui, ale întregii umanități.

Expresii ale mutațiilor 
pozitive pe arena 

mondială
Atenția opiniei publice internațio

nale — inclusiv ale tuturor cercu
rilor interesate in dezvoltarea proce
sului de edificare a securității euro
pene — a continuat să fie concentrată 
și in această săptămină asupra eve
nimentelor din Spania, un aspect 
deosebit, de important fiind dezvol
tarea dialogului dintre guvern și opo
ziția democratică — singura cale ra
țională in măsură să asigure deju- 
carea activității teroriste a forțelor

reacționare de extremă dreaptă, să 
ducă, la înfăptuirea aspirațiilor popu
lare de edificare a unei Spânii li
bere și prospere ; aceasta subliniază, 
o dată mai mult, insemnătatea am
nistiei politice, a creării de con
diții pentru libera activitate a tutu
ror partidelor democratice, inclusiv 
partidul comunist, măsuri unanim 
solicitate de cercurile cele mai largi 
ale poporului spaniol.

De un larg răsunet pe plan inter
național se bucură programul in pa
tru puncte de salvare națională pre
zentat de partidele politice și orga
nizațiile obștești din R.P.D. Coreeană, 
menit să asigure realizarea aspira
țiilor legitime ale națiunii coreene de 
a trăi in cadrul unui stat național 
unitar, liber și prosper. Sint propu
neri care dau o nouă expresie pozi
ției constructive susținute de R.P.D. 
Coreeană de-a lungul anilor, înscriin- 
du-se, neîndoielnic, ca un aport im
portant la lichidarea sciziunii artifi
ciale a Coreei, la consolidarea des
tinderii în Asia și in lume.

Agenda săptăminii a consemnat șl 
în alte zone ale globului evoluții po
zitive. Reuniunile din capitala Ango- 
lei. Luanda, și din capitala Zambiei. 
Lusaka, au dat expresie solidarității 
largi cu cauza dreaptă a popoarelor 
oprimate din Namibia. Zimbabwe și 
Republica Sud-Africană. care își in
tensifică tot mai mult lupta pentru 
libertate și neatîrnare. în Orientul 
Mijlociu continuă consultările politi- 
co-diplomatic.e intense, în vederea re
luării con vorbirilor de pace de 
la Geneva. La Londra se des
fășoară o nouil rundă a consul
tărilor intre reprezentanții Gre
ciei și Turciei pentru reglementarea 
pe cale pașnică a problemei privind 
platoul continental al Mării Egee.

Toate acestea sint evoluții ce dau 
expresie — în pofida unor inerente 
sinuozități — mutațiilor pozitive ce 
se afirmă in viața internațională, ce
rințelor generale ale cooperării și în
țelegerii — care au in România socia
listă un promotor ferm și neobosit,

Euqen FLORESCIJ 
Romulus CAPLESCU
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Evenimente semnificative în Africa
La Atena a apărut 

volumul de impresii 
de călătorie

„Se impune un program concret de acțiune
PARTICIPĂRI ALE P.C.R. — EXPRESII ALE SOLIDARITĂȚII ROMĂNO-AFRICANE

Constituirea Partidului Revoluționar 
al Republicii Unite Tanzania 

Julius Nyerere — președinte al noului partid

DAR ES SALAAM 5 (Agerpres). — 
în cadrul festivităților prilejuite de 
cea de-a XX-a aniversare a formă
rii Partidului Afroshirazi și de creare 
— prin unirea acestei formațiuni po
litice cu Uniunea Națională Africană 
din Tanganika — a noului partid 
unic din Republica Unită Tanzania, 
Partidul Revoluționar, sîmbătă a 
avut loc tn capitala tării ceremonia 
proclamării oficiale a acestei unifi
cări. în aceeași zi. șeful statului tan- 
zanian, Julius Nyerere, a fost pro
clamat președinte al noului partid.

La festivități participă delegați din 
Întreaga țară și reprezentanți a nu
meroase partide comuniste și munci
torești. Partidul Comunist Roman 
este reprezentat de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Hotărârea privind unificarea celor 
două partide a fost luată în cursul

dezbaterilor desfășurate tn ultimele 
luni în organizațiile de partid din 
cele două părți ale țării, unite pe 
baze federative.

Ziua de 5 februarie are o semnifi
cație aparte in istoria Republicii 
Unite Tanzania, deoarece cu 10 ani 
in urmă. In anul 1967, la această 
dată. a fost adoptată istorica 
„Declarație de la Arusha", prin care 
țara alegea calea de dezvoltare neca- 
pitalistă. Cele două partide din 
Tanganika si Zanzibar, care acționau 
separat, s-au unit in înfăptuirea li
niei politice adoptate atunci, fără 
insă a se unifica organizatoric. Pro
gresele realizate in apropierea poli
tică. economică si culturală dintre 
cele două părți ale statului federativ, 
succesele comune înregistrate pe plan 
social si economic au adus la ordi
nea zilei problema unificării organi
zatorice a partidelor amintite.

Lucrările Congresului FRELIMO
S-a hotărît crearea Partidului marxist-leninist 

de avangardă al muncitorilor și țăranilor
MAPUTO. — Lucrările celui de-al ITI-lea Congres FRELIMO au conti

nuat cu dezbaterile pe marginea raportului prezentat de președintele Samora 
Machel. Congresul a aprobat in unanimitate crearea Partidului marxist-leni
nist de avangardă al muncitorilor și țăranilor. întemeiat pe principiile socia
lismului științific.

Mesajul de salut al Partidului Comunist Român

R P. POLONĂ

Cuvintarea tovarășului Edward Gierek cu privire 
la unele probleme ale dezvoltării economice a țării

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Lutnd 
cuvîntul la intîlnirea cu colectivul 
de oameni ai muncii de la uzinele 
de tractoare „URSUS", Edward Gie
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
s-a referit la realizările Poloniei și 
ale întreprinderii în perioada cinci
nalului trecut pe calea creșterii pro
ducției și îmbunătățirii nivelului de 
trai al întregului popor. în procesul 
Înfăptuirii unor sarcini atît de vaste 
— a spus vorbitorul — este greu să 
se evite anumite încordări în econo
mie, principalele dintre ele fiind le
gate de aprovizionarea cu materiale. 
Există anumite greutăți și în ener
getică. transporturi și pe piața in
ternă și nu ne temem să vorbim de 
ele. Greutățile sint legate și de fap
tul că o parte însemnată din între
prinderile industriale se află încă în 
construcție și că ele vor intra în cir
cuitul economic abia peste un an 
sau doi. Acesta este prețul dezvol
tării dinamice, dar nu putem renunța 
la el. pentru că ar trebui să plătim 
un preț mult mai mare — prețul 
stagnării și rămînerii în urmă. Noi 
luptăm cu curaj Împotriva tuturor

greutăților, avînd un program con
structiv. și le vom învinge, mobili- 
zind toate forțele și mijloacele, 
toate rezervele de care dispunem. 
Greutățile pe care le cunoaștem și 
despre care vorbim au un caracter 
vremelnic. Tara noastră — a conti
nuat Edward Gierek — continuă să 
se dezvolte într-un ritm accelerat. 
Anul trecut s-a încheiat cu rezultate 
foarte bune, au crescut considerabil 
producția industrială și venitul na
țional. fondurile de bază ale produc
ției. Au intrat în exploatare nume
roase obiective industriale.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la probleme concrete ale planului 
economic pe cinci ani și pe anul în 
curs, evidențiind măsurile în vederea 
creșterii producției, productivității 
muncii și nivelului de trai al popu
lației. Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. s-a referit, de asemenea, 
la problemele dezvoltării agriculturii, 
relevînd că au fost adoptate măsuri 
pentru o mai bună aprovizionare a 
acesteia cu mijloace de producție, 
mai ales cu tractoare, materiale de 
construcții și îngrășăminte.

în Cadrul congresului, reprezentan
tul P.C.R., tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a transmis FRELIMO, pre
ședintelui Samora Machel și poporu
lui mozambican prieten în numele 
P.C.R., al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R., 
un cald salut frățesc. împreună cu 
sentimentele de prietenie și solida
ritate. El a exprimat satisfacția par
tidului nostru pentru bunele relații 
de prietenie militantă și colaborare 
care s-au dezvoltat de-a lungul ani
lor între P.C.R. și FRELIMO. între 
poporul român și poporul mozambi
can și. în acest cadru, a subliniat 
importanta deosebită pe care a avu
t-o intilnirea de Ia București, din de
cembrie 1974, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și Samora Machel înche
iată prin adoptarea Declarației so
lemne comune și a Comunicatului 
comun.

După ce a evocat sprijinul multi
lateral acordat de P.C.R. luptei po
porului mozambican împotriva domi
nației coloniale, reprezentantul P.C.R. 
a arătat că. in noile condiții create 
prin ciștigarea independentei națio
nale de către Mozambic, s-au creat 
largi posibilități pentru dezvoltarea 
relațiilor politice, economice și în alte 
domenii între țările și popoarele 
noastre.

în continuare, reprezentantul P.C.R. 
s-a referit la unele preocupări ale 
partidului nostru pe plan intern și 
extern. în acest cadru, el a eviden
țiat activitatea României pentru întă
rirea securității și colaborării în Eu
ropa, pentru îndeplinirea integrală a 
înțelegerilor convenite la Conferința 
de la Helsinki și pentru buna pre
gătire și desfășurare a viitoarei întil- 
niri de la Belgrad. Totodată, repre
zentantul P.C.R. a evidențiat impor
tanta multiplicării eforturilor și dez
voltării acțiunilor concrete destinate 
lichidării subdezvoltării, construcției

unor raporturi' democratice, echita
bile între state, lichidării politicii im
perialiste și neocolonialiste, realizării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Reprezentantul P.C.R. a reafirmat 
solidaritatea fermă a partidului și 
poporului nostru cu lupta popoarelor 
din Zimbabwe. Namibia și Africa de 
Sud pentru libertate și independentă 
națională, împotriva anacronicei po
litici de discriminare rasială și 
apartheid.

Conducînd cu succes activitatea de 
transpunere în viată a hotărîrilor ce
lui de-al XI-lea Congres al P.C.R, 
prevederile Programului partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de construire 
a comunismului pe pămintul Româ
niei. Partidul Comunist Român dez
voltă larg relațiile cu partidele co
muniste. socialiste și social-democra- 
te, cu toate forțele muncitorești, de
mocratice. progresiste și antiimperia- 
liste in lupta pentru pace, democra
ție. libertate și independentă națio
nală. pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și organiza viata 
de sine stătător, în conformitate cu 
interesele și aspirațiile sale.

în încheiere, reprezentantul P.C.R., 
■ urat succes lucrărilor congresului, 
exprimînd convingerea partidului 
nostru că, prin eforturi comune, vor 
fi explorate și valorificate noi căi și 
mijloace de amplificare și diversifi
care a bunelor relații dintre P.C1R, 
și FRELIMO. dintre România și Mo
zambic. spre binele și progresul celor 
două țări și popoare. în interesul 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

Congresul a primit cu multă căl
dură mesajul P.C.R. și a ovaționat 
îndelung pentru prietenia și solida
ritatea între P.C.R. și FRELIMO, 
între România și Mozambic, pentru 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Samora Machel. ,

„0 privire asupra 
României de azi"

ATENA 5 (Agerpres). — In edi
tura „Doricos" din Atena a apgrut 
zilele acestea o nouă carte dedicată 
României, apariție care se adaugă nu
meroaselor manifestări consacrate 
sărbătoririi centenarului cuceririi in
dependentei de stat. Intitulată „O pri
vire asupra României de azi", cartea 
redă impresiile de călătorie culese in 
tara noastră de scriitoarea si publicis
ta Arggrula Kutifari-Frantzescu. Un 
spațiu larg este rezervat prezentării 
realizărilor si succeselor obținute de 
poporul român pe calea construirii so
cietății socialiste. O idee centrală a 
cărții o constituie legăturile tradi
ționale de prietenie si colaborare ro- 
mâno-elene. noile dimensiuni pe care 
le-au dobindit aceste legături tn 
urma contactelor si convorbirilor la 
nivel înalt, a vizitei efectuate în Gre
cia de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu. președintele Republicii 
Socialiste Romănia. împreună cu to
varășa Elena Ceausescu, in' mar
tie 1976.

Conferința 
pentru protejarea 

apelor Mediteranei
în orașul iugoslav Split s-au înche

iat lucrările Conferinței internaționale 
consacrate examinării gradului de po- 
luare a apelor Mării Mediterane și 
a mijloacelor de apărare a mediului 
ecologic din zonă. După cum trans
mite agenția Taniug, au fost adoptate 
două documente cu privire la pro
iectele comune pentru zona litoralu
lui Mediteranei : un program de ac
țiuni prioritare și un „Plan albastru", 
care vor fi recomandate guvernelor 
tuturor țărilor din zonă. în baza re
comandărilor cuprinse in aceste do
cumente, vor fi întreprinse în comun 
acțiuni pentru protejarea solului de 
eroziuni. protejarea resurselor de 
apă dulce, reglementarea pescuitului 
ețc. S-a hotărît. de asemenea, crea
rea a donă centre ale Programului 
Națiunilor Unite pentru mediul în
conjurător — unul la Split, pentru 
coordonarea programului de acțiuni 
prioritare, iar altul pe riviera fran
ceză. în vederea aplicării „Planului 
albastru".

ORIENTUL APROPIAT
• Turneul secretarului general al O.N.V. • Comunicatul 

iugoslavo-palestinean
DAMASC. — în Orientul Apropiat 

continuă să se desfășoare o intensă 
activitate diplomatică. Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, care 
a sosit vineri la Damasc, a avut sim- 
bătă noi convorbiri cu oficialitățile si
riene asupra perspectivelor reluării 
lucrărilor Conferinței de la Geneva 
pentru pace în Orientul Apropiat. 
Astfel, el s-a întîlnit cu președintele 
Hafez Al Assad și cu Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și ministrul 
afacerilor externe. K. Waldheim ur
mează să se intîlnească, de asemenea, 
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P.

BELGRAD. — Comunicatul dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor dintre Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fede
ral. secretar federal pentru afaceri 
externe al R.S.F. Iugoslavia, și Faruk 
Kaddumi. președintele Departamen
tului politic al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care a făcut o 
vizită în Iugoslavia, arată că a fost

discutată în principal situația din 
Orientul Apropiat, punindu-se accen
tul pe inițiativele vizind reconvo- 
carea Conferinței de la Geneva.

ATENA. — Primul ministru al 
Greciei. Constantin Karamanlis, s-a 
pronunțat, in cadrul unei declarații 
făcute in fata membrilor corpului 
diplomatic acreditat la Atena, pentru 
o reglementare pașnică, negociată, a 
conflictului din Orientul Apropiat, 
bazată pe retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate, 
garantarea dreptului la existență, in 
cadrul unor frontiere sigure, al tutu
ror statelor din zonă, și recunoaș
terea drepturilor legitime ale po
porului palestinean. Primul ministru 
a arătat că Grecia susține necesitatea 
unei reglementări grabnice și echi
tabile a conflictului din Orientul 
Apropiat, adăugind că cele trei ele
mente de bază ale soluției, conținute 
în rezoluțiile O.N.U., sint condiții 
esențiale pentru o pace „justă și 
viabilă" tn această regiune.

în urma consultărilor dintre guvern

și partidele politice de opoziție

Măsuri antiinflaționiste adoptate 
de guvernul italian

Guvernul italian a adoptat vineri o nouă serie de măsuri antiinfla- 
țiomste. între altele, decretul dat publicității prevede că statul va pre
lua o parte a cheltuielilor sociale ale întreprinderilor. La Roma se a- 
preciază că o asemenea măsură va permite reducerea 'costului muncii, 
făcind mai competitivă industria italiană.

Agenția A.N.S.A. precizează că fi
nanțarea operațiunii de preluare a 
unor sarcini fiscale ale întreprinde
rilor de către stat, care necesită 
fonduri de 1 400 miliarde lire italie
ne. va fi realizată prin majorarea 
taxei pe valoarea adăugată. Aceasta 
va fi aplicată in mod diferențiat la o 
serie de produse și servicii și va aco
peri suma de 1 000 miliarde lire. 
Restul va fi obținut prin sporirea 
taxelor asupra fabricării de produse 
petroliere.

Aceste decizii au fost luate după 
reuniunea de joi seara a reprezen
tanților guvernului și șefilor grupu

rilor parlamentare ale partidelor po
litice care sprijină direct sau indi
rect cabinetul Andreotti. Cu acest 
prilej, s-a ajuns la un consens asupra 
necesității luării unor măsuri urgente 
pentru stăvilirea creșterii preturilor, 
ca și pentru redresarea eponomiei 
italiene.

Cotidianul „l'UNITA" apreciază că 
reuniunea șefilor grupurilor parla
mentare a făcut să demareze o me
todă care pare să fie unica produc
tivă, aceea de a se acorda politica 
guvernului cu propunerile acceptabi
le pentru ansamblul forțelor demo
cratice.

agențiile de presă transmit:

pentru accentuarea rolului științei 
și tehnologiei in dezvoltarea națiunilor" 

Intervenția șefului delegației române la sesiunea consacrată 
pregătirii Conferinței O.N.U. inițiate de România

NEW YORK 5 (Agerpres). — La 
New York au loc lucrările primei 
sesiuni extraordinare a Comitetului 
O.N.U. pentru știință si tehnolo
gie. consacrată pregătirii Conferinței 
O.N.U. pentru știință si tehnologie tn 
slujba dezvoltării.

Luînd cuvîntul tn dezbateri, șeful 
delegației române, ambasadorul Nico
lae M. Nicolae, care a fost ales vice
președinte al comitetului, a relevat 
experiența țării noastre in aplicarea 
științei și tehnologiei la dezvoltare, 
politica de promovare a unei largi 
cooperări internaționale tn acest do
meniu.

Vorbitorul a arătat că efortul pro
priu, care rămine factorul decisiv în 
dezvoltarea potențialului tehnico- 
științific național, trebuie să fie com
pletat de o largă cooperare științi
fică și tehnologică internațională. în 
spiritul acestei poziții, România a 
propus In 1970 înscrierea pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a O.N.U. 
a punctului privind „ROLUL ȘTIIN
ȚEI ȘI TEHNOLOGIEI MODERNE 
ÎN DEZVOLTAREA NAȚIUNILOR 
ȘI NECESITATEA CONSOLIDĂRII 
COOPERĂRII ECONOMICE ȘI TEH- 
NICO-ȘTIINȚIFICE ÎNTRE STATE", 
sprijinită unanim de statele mem
bre. Aceasță inițiativă a României a 
determinat hotărîrea Adunării Ge
nerale a O.N.U. de a convoca, in

1979, Conferința națiunilor unite pen
tru știință și 
dezvoltării.

România, a 
consideră că această conferință va 
trebui să examineze într-un spirit 
constructiv probleme majore și să 
adopte un program de acțiune cu 
caracter 
concrete 
aplicare 
nologiei 
economică și independentă a state
lor, în primul rind a celor în cur» 
de dezvoltare, pentru 
astfel, la edificarea noii 
nomice internaționale.

tehnologie in slujba
continuat vorbitorul,

angajant conținînd măsuri 
și modalități practice de 

a cuceririlor științei și teh- 
moderne pentru dezvoltarea

a contribui, 
ordini eco-

Reprezentantul român a subliniat 
că în vederea realizării acestui obiec
tiv este nevoie să se pună un ac
cent deosebit pe probleme vizînd 
promovarea și sprijinirea cercetării 
științifice, a dezvoltării tehnologice în 
țările în curs de dezvoltare, forma
rea bazei materiale și de cadre în 
conformitate cu necesitățile și con
dițiile proprii acestor țări, garanta
rea accesului liber fără nici o dis
criminare al tuturor țărilor la cuce
ririle științei și tehnologiei moderne, 
elaborarea de măsuri vizînd reali
zarea unui larg transfer de tehnolo
gie, cu acordarea asistenței material» 
și financiare necesare punerii în apli
care a programului adoptat la con-; 
ferință.

GENEVA

încheierea sesiunii Comisiei O.N.U. 
pentru dezvoltare socială

• DEZBATERI FRUCTUOASE IN PROBLEMELE EDIFICĂRII NOII 
ORDINI INTERNATIONALE • IMPORTANTE CONTRIBUȚII ALB 

ROMÂNIEI

La încheierea vizitei în 
R.D. Germană 3 ministrului afa
cerilor externe al R.P. Polone. Emil 
WojtaSZȘk. și a convorbirilor purtate 
cu ministrul afacerilor externe al 
R.D.G.. Oskar Fischer, a fost dat pu
blicității un comunicat în care. între 
altele, se arată că cele două părți 
și-au exprimat satisfacția pentru 
dezvoltarea raporturilor pe multiple 
planuri între R.D. Germană și R.P. 
Polonă. Miniștrii de externe au evi
dential marea importantă pe care o 
prezintă pentru cauza păcii Consfă
tuirea de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

s u A- Preocupări pentru 
reforma aparatului 

administrativ
• Cererea adresată Congre
sului de președintele Carter

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy Carter a cerut 
Congresului american Împuterniciri 
speciale, pe o perioadă de patru 
ani. pentru a putea proceda la re
forma aparatului administrativ. în 
vederea înlăturării birocrației și spo
ririi eficientei guvernului. Legislația 
preconizată ar urma să confere șe
fului statului dreptul de a elabora 
și aplica o serie de proiecte de re
organizare administrativă, care ar 
intra automat în vigoare in cazul în 
care nici una din cele două camere 
ale Congresului nu ar opune vetoul 
ei în răstimp de 60 de zile. între 
prerogativele cerute de președintele 
Carter figurează dreptul de a proceda 
la transferarea unor atribuții de la 
un departament la altul și de a a- 
boli o serie de funcții, de a întări 
activitatea unor departamente și a- 
genții și de a schimba denumirea a- 
cestora.

Agenția Associated Press amintește 
că. in timpul campaniei pentru, ale
gerile prezidențiale. președintele 
Carter a apreciat că cele 1 900 de de
partamente. agenții și organisme gu
vernamentale ar putea fi reduse la 
maximum 200. ceea ce ar permite 
importante economii în fondurile 
publice si o apropiere mai mare a 
serviciilor guvernamentale de nevoile 
populației.

Biroul de coordonare al 
țărilor nealiniate își reafirmă 
solidaritatea cu poporul și guvernul 
Botswanei în lupta lor pentru res
pingerea agresiunii împotriva acestei 
țări, inițiată și desfășurată de regi
mul ilegal minoritar din Rhodesia — 
se arată intr-un comunicat al acestui 
organism dat publicității la New 
York.

Atacuri cu bombe. Mal 
multe birouri din Atena ale P.C. din 
Grecia au fost avariate simbătă, in 
urma unor atacuri cu bombe, a a- 
nuntat politia ateniană, reluată de 
agenția Reuter. Nu s-au înregistrat 
victime. După cum au precizat sur
sele politiei, autorii atacurilor au 
reușit să scape.

Comunicat cubanezo-gu- 
yanCZ. capitala Cubei s-a dat 
publicității comunicatul oficial pri
vind vizita întreprinsă în această 
țară de ministrul de externe guyanez, 
Frederick Wiljs. Documentul preci
zează că oaspetele a fost primit de 
președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri. Fidel Castro, 
și a avut .convorbiri cu omologul său 
cubanez. Isidoro Malmierca. în spe

cial privind stadiul și evoluția rela
țiilor politice, economice si culturale 
dintre Cuba si Guyana.

Gruparea Unitatea Popu
lată din Chile. La Berlin a 
fost dat publicității un comu
nicat al Secretariatului Executiv al 
Unității Populare din Chile, in care 
se arată că. la mijlocul lunii decem
brie 1976. la Santiago de Chile s-au 
întrunit. în ilegalitate, reprezentanții 
tuturor partidelor cuprinse in Unita
tea Populară.

O declarație .adoptată de partici
pant! relevă marea importantă poli
tică a existentei Unității Populare, 
precum și faptul că partidele care 
fac parte din Unitatea Populară se 
pronunță pentru acțiuni comune cu 
democrat-creștinii. cu toți chilienii 
antifasciști, pentru crearea unei largi 
alianțe social-politice capabile să 
găsească o soluție democratică și re
voluționară în interesul poporului.

ClOdît Un purtător de cuvînt 
a anunțat la Cairo că S.U.A. vor 
acorda Egiptului un credit de urgentă 
în valoarea de 500 milioane dolari, 
pentru finanțarea unor proiecte de 
dezvoltare economică — transmite 
agenția Associated Press.

GENEVA 5 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor de la Geneva au luat 
sfirșit lucrările celei de-a XXV-a 
sesiuni a Comisiei O.N.U, pentru 
dezvoltare socială, organism compus 
din 32 de state, printre care și 
România.

Sesiunea a fost consacrată exami
nării unor importante probleme fi
nind de obiectivul înfăptuirii unei 
noi ordini internaționale, cum ar fi 
experiența națională în realizarea 
unor schimbări sociale și economice 
de perspectivă, evaluarea rezultatelor 
strategiei internaționale a dezvoltă
rii ; efectuarea unor reforme sociale 
și instituționale pentru creșterea 
producției alimentare : migratia for
ței de muncă : prevenirea criminali
tății ; securitatea socială.

Comisia ă examinat, de asemenea, o 
Importantă temă de sine stătătoare 
la care România a avut și are ini
țiative larg apreciate — respectiv e- 
ducarea tinerei generații și participa
rea acesteia la procesul dezvoltării.

Potrivit opiniei membrilor comisiei 
și secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. lucrările acesteia au 
fost fructuoase, ele reflectîndu-se în 
15 rezoluții adoptate prin consens, 
care vizează un mare număr de as
pecte concrete ale statornicirii unei 
noi ordini mondiale, preconizind 
deopotrivă progresul social, înflo
rirea personalității omului, propășirea 
și consolidarea tuturor națiunilor, 
în scopul făuririi unei lumi mal 
drepte și mai bune pe planeta noas
tră. întemeiată ferm pe principiile 
fundamentale ale dreptului, justiției 
și echității.

Tara noastră a fost coautoare la 
trei proiecte de rezoluții : .Tineretul 
in lumea contemporană". „Coordo
narea rezultatelor conferințelor mon
diale ținute în domeniul dezvoltării 
sociale în cursul ultimului decgtțip" 
și „Repartizarea venitului national".

Reprezentantul român, dr. loan 
Voicu. a fost ales prin consens pre
ședinte al comisiei.

------- MARGINALII < -------
Pseudocreația cinematografică 

și psihoza distrugerii

• CU COȘNIȚA, 
PRIN CAPITALELE LUMII. 
Concluzii interesante rezultă 
dtn ultimele statistici furnizate 
de Ministerul Agriculturii din 
S.U.A., cu privire la costul ali
mentelor în principalele capi
tale ale lumii occidentale — 
toate atestînd scumpetea aces
tor produse, stimulată mereu de 
șpirala inflaționistă. Tokio este 
orașul cel mai scump din 
lume, plasîndu-se in fruntea 
sau în plutonul fruntașilor în 
ce privește majoritatea produse
lor alimentare de bază. în timp 
ce Buenos Aires. Brasilia. Me
xico se află în grupul orașelor 
unde alimentele costă mai puțin. 
Washingtonul este, relativ, mai 
puțin „scump". în comparație cu 
capitalele altor țări occidentale. 
Iar Parisul, în comparație cu

alte capitale vest-europene. în 
ce privește gama preturilor, ea 
prezintă decalaje foarte mari de 
la o capitală la alta: 1 kg da 
carne de calitate bună costă 
1.71 dolari la Brasilia, dar 23 .36 
dolari la Tokio; 1 kg de roșii 
costă la Mexico 48 de cenți, iar 
la Stockholm — 3,21 dolari: 12 
portocale costă la Mexico 20 de 
cenți, iar la Tokio — 6.42 dolari.

• MUZEUL DIN CA
RIERĂ. Un muzeu sub ceru] 
liber va fi deschis în fostele ca
riere de piatră de var. astăzi 
abandonate, din apropiere de 
Eringsdorf (R. D. Germană). 
Aceste cariere sint cunoscute 
datorită unor importante desco
periri arheologice. Experții au 
găsit aici rămășițe ale unor ele
fanți de pădure, rinoceri și alte 
mamifere. în 1907, la o adîn-

cime de 15 metri, au fost des
coperite resturile unei vetre a 
omului din epoca glaciară. în 
1925, arheologii au găsit aici 
oase ale cutiei craniene a unei 
femei care a trăit în acea epocă. 
Această din urmă descoperire a 
adus localității o adevărată fai
mă în cercurile arheologice. Pe 
teritoriul fostei cariere vor fi 
ridicate standuri, unde vor fi 
expuse materiale geologice și 
arheologice, iar din metal și be
ton se vor ridica, in mărime 
naturală, statui reprezentind 
vinători din epoca glaciară, un 
elefant de pădure și un rinocer.

• FAUNA Șl FLORA 
PE GLOB. Oamenii de știință 
de la Universitatea din Moscova 
au întocmit o hartă a răspindi- 
rii plantelor și animalelor pe

„Tunetele" Niagarei au amuțit. Valul de frig care s-a abâtut asupra Statelor 
Unite a făcut să inghețe șuvoaiele renumitei cascade

glob. Spre deosebire de alte lu
crări de acest fel. harta locali
zează, de asemenea. algele, 
principalele zone ale bancurilor 
de pești și planctonului din mă
rile și oceanele Terrei. Potrivit 
estimărilor. 59 la sută din tota
lul speciilor de pești, alge și 
plancton se află la vest de Afri
ca. în mod surprinzător, zona 
tropicelor este mai săracă in 
specii de animale decît se cre
dea pină acum.

• CITĂ APĂ CONȚI
NE ZĂPADA. Timp de mai 
multi ani un grup de cercetători 
cehoslovaci au efectuat analize 
pentru a stabili cită apă conțin 
diferite straturi de zăpadă. Ast

fel. s-a stabilit că un metru cub 
de zăpadă proaspătă, fiind mai 
afinată, conține între 50 și 80 de 
litri, iar in ce privește zăpada 
mai veche conținutul de apă al 
unui metru cub se ridică intre 
400—600 litri. Datele obținute 
sint folosite in calcularea rezer
velor de apă din lacuri de acu
mulare și pentru prevenirea i- 
nundațiilor

• „TRANDAFIRUL Șl 
SĂGEATA" Realizator al 
unor remarcabile parodii după 
capodopere ale literaturii de in
spirație istorică (între care „Cei 
trei mușchetari", film care a 
rulat de curind și pe ecranele 
noastre), cunoscutul regizor bri

La Hollywood sint 
„la modă" filmele 
apocaliptice, pe tema 
distrugerii. Sub stimu
lentul reeditării, in
tr-o nouă versiune, a 
filmului „King Kong", 
gorila-monstru ce dă- 
rîmă dintr-o lovitură 
zgîrie-nori (de carton, 
firește) sau strivește 
elicoptere ca pe niște 
muște, „cartierul ge
neral" al cinematogra
fiei americane a tre
cut la producția de 
serie a peliculelor de 
acest gen. După ce au 
epuizat aproape întreg 
repertoriul dezastre
lor terestre — de la 
„Cutremur" (unde o- 
rașul Los Angeles este 
ras de pe fata pămiri- 
tului) la „Turnul in
fernal" (incendierea 
celei mai înalte clă
diri din lume) — pro
motorii pe ecran ai 
„psihozei distrugerii" 
își extind cimpul de 
acțiune și... in Cos
mos. Capul de afiș ii 
deține „Omul care va
lora 6 miliarde", al 
cărui erou, „astronau
tul" John Austin, do- 
bindește, in urma unei 
operații chirurgicale 
complexe, o forță fi
zică titanică, pe. care 
și-o pune in slujba 
distrugerii.

O demnă emulă — 
feminină — a acestuia 
este Carrie, protago

nista unui film cu a- 
celași nume, la înce
put o adolescentă ti
midă și stîngace. care 
devine brusc conștien
tă de capacitatea sa 
bizară de... a distruge 
obiectele de la distan
ță. numai prin forța 
voinței sale. Asemenea 
aptitudini se dovedesc 
cit se poate de renta
bile pentru producă
tori : într-o singură 
lună, vinzările de bi
lete la filmele respec
tive au atins 12 mili
oane dolari.

Comentind „noul val" 
de filme care fac 
apologia violentei și 
spiritului distructiv, 
revista „L'Express" 
constată cu îngrijora
re că aceste pelicule 
sint destinate, în pri
mul rind, tineretului. 
Nu mai este nevoie 
de subliniat nocivita
tea profundă a unor 
asemenea „produse 
culturale" asupra spec
tatorilor. în specia] a 
tinerei generații, in 
încercarea de a es
tompa realitățile poli- 
tico-sociale ale lumii 
occidentale, de a ino
cula spectatorilor ideea 
falsă că violenta ar 
reprezenta o perma
nentă a societății con
temporane. că molohul 
distrugerii va domina 
viitorul omenirii.

Cit se poate de 
transparente din acest 
punct de vedere 
sint intențiile ultimei 
„creații" a marii com
panii Fox. intitulată 
„Wizards" (Vrăjitorii), 
film a cărui acțiune 
se petrece în anul... 
2 000 000. Sălășluind 
printre ruineje unei 
străvechi cetăți euro
pene. un „vrăjitor" 
descoperă un aparat 
de proiecție și un 
măr de jurnale de ,. ,
tualități ale propagan .
dei naziste, care îi ~ 
dau ideea de a plăs
mui o abracadabrantă 
armată de roboti, ac- 
tionind după discursu
rile lui... Hitler. Dez-

■ nodămintul este lesne 
de imaginat 1

Reacțiile energice de 
respingere a unor a- 
semenea producții — 
reacții de care amin
tește revista citată — 
pun în lumină con
știința tot mai pro
nunțată a caracterului 
deosebit de dăunător 
al acestei forme de 
poluare morală, dorin
ța spectatorilor ca 
arta cinematografică 
să-și regăsească me
nirea. aceea de a în
fățișa și propaga atri
butele nobile ale exis
tentei umane.

Viorel POPESCU

tanic Richard Leșter ■ termi
nat recent o versiune inedită, 
intitulată „Trandafirul și să
geata". a legendei lui Robin 
Hood. Vestitul haiduc este în
fățișat in ipostaza inedită a 
unui moșneag căruia vîrsta 
nu. i-a diminuat insă cu nimic 
pasiunea justițiară, pusă in sluj
ba celor multi

• IONIZAREA NEGA
TIVĂ a atmosferei — produsă 
artificial în cameră — are efecte 
binefăcătoare asupra organismu
lui. afirmă doi cercetători a- 
mericani. după 20 de ani de 
experiențe in acest sens. Exa- 
minind 36 000 de eșantioane 
sanguine, ei au constatat că 
ionizarea negativă îmbunătățește 
metabolismul hidratilor de car
bon. care produc energie nece
sară corpului uman.

• UNDE PARCHEA
ZĂ PARIZIENII. Municipa
litatea pariziană realizează im
portante încasări prin taxarea 
parcărilor in locurile special de
semnate. precum și prin amen
zile aplicate pentru parcări în 
zone interzise. De aici conflictul 
cu societățile particulare pro
prietare, de garaje subterane, al 
căror spațiu ■ este ocupat numai 
in proporție de 20—30 la sută 
(pentru automobiliști sint mai 
convenabile atît taxele, cit și... 
amenzile primăriei). Conflictul 
a luat forma unei confruntări 
în justiție. Societățile amintite 
cer municipalității despăgubiri 
în valoare de 25 milioane de 
franci. Se pretinde, de aseme
nea. oprirea prin lege a tuturor 
parcărilor, pe o anumită rază, 
în jurul parcajelor subterane.

• CAPSULA FATALĂ. 
O tinără americană a încetat 
subit din viață pe aeroportul 
orașului columbian Medellin, 
din apropierea Bogotei, in timp 
ce se pregătea să ia un avion 
de pe o linie internațională. 
Cercetările au arătat că fusese 
victima unui stupefiant, dar nu 
în calitate de consumatoare, ci 
de contrabandistă. înghițise cu 
puțin timp mai înainte 82 de 
capsule din material plastic, 
umplute cu cocaină (în total 
160 g), pentru a le putea trans
porta „fără riscuri" peste gra
niță. La autopsie, au fost gă
site in stomac numai 81 de 
capsule intacte. Cea de-a 82-a 
se, spărsese. Conținutul ei. pă- 
trunzînd in organism., a provo
cat moartea.
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