
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 11002 Prima ediție Miercuri 4 ianuarie 1978 4 PAGINI - 30 BANI

Să răspundem cu cinste, prin fapte, îndemnurilor mobilizatoare 

din Mesajul adresat întregului popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu:

ANUL III AL CINCINALULUI- 
un an de muncă mai spornică, 

mai bine organizată, de caitate mai înaltă
Am intrat într-un nou an de mun

că, al treilea an al actualului
cincinal. Ne sînt călăuză, în intreaga 
noastră activitate, îndemnurile și 
chemările insuflețitoare din Procla
mația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Consiliului 
de Stat și gu
vernului cu pri
lejul sărbătoririi 
împlinirii a trei 
decenii de la 
instaurarea Repu
blicii în Româ
nia, din Mesajul 
de Anul nou a- 
dresat întregului 
nostru popor de 
ovarășul Nicolae 

Ceaușescu —de a 
face totul ca, prin 
munca noastră 
rodnică și plină 
de abnegație, să 
asigurăm înainta
rea tot mai hotărîtă a patriei pe ca- 
’ea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Pornim la realizarea marilor sar
cini ale acestui an de la o temelie 
solidă — rezultatele remarcabile ob
ținute în primii doi ani ai cincina
lului, care demonstrează realismul 
planurilor noastre de dezvoltare eco- 
nomico-socială, voința nestrămutată 
a Întregului popor de a le înfăptui 
in cele mai bune condiții. Așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului. anul 1978 este hotăritor pentru 
îndeplinirea cu succes a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea, a 
planului de dezvoltare economico-so-

cială pînă în 1980. Efectiv, acest an 
va marca o etapă decisivă in trans
punerea in viață a prevederilor Pro
gramului suplimentar adoptat de 
Conferința Națională a partidului. De 
aceea, se poate afirma că 1978 este 
anul-cheie pentru îndeplinirea și de

rate cu deosebită claritate și profun
zime direcțiile esențiale de acțiune, 
punctele nodale ale întregii activități 
economice care trebuie să polarizeze, 
din primele zile, eforturile și capaci
tățile creatoare ale tuturor oameni
lor muncii. Practic, atenția generală,

„Anul 1978 - cel de-al treilea an al cincinalului - este hotăritor pentru 
îndeplinirea cu succes a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al 
partidului, a planului de dezvoltare economico-socială pînă in 1980. Iată 
de ce este necesar - așa cum am subliniat și la Conferința Națională - să 
asigurăm un salt revoluționar de la acumularea cantitativă la o calitate 
nouă, superioară în întreaga activitate de construcție socialistă".

NICOLAE CEAUȘESCU

pășirea sarcinilor actualului cincinal, 
pentru creșterea suplimentară a pro
ducției materiale și avuției naționa
le, pentru accelerarea progresului 
economico-social al patriei socialiste. 
Prin înfăptuirile din acest an, sca
dența cincinalului ne va găsi mai 
puternici, mai departe decît s-a pre
văzut la Congresul al XI-lea — pe 
drumul dezvoltării unei economii 
moderne, prospere, baza înfloririi 
multilaterale a țării.

T.ocmai avindu-se în -vedere impor
tanța hotărîtoare a acestui an in an
samblul întregului cincinal. în Me
sajul de Anul nou adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sint contu

preocuparea tuturor oamenilor mun
cii 'trebuie ferm îndreptate asupra 
laturilor de ordin calitativ ale activi
tății economice : afirmarea puterni
că a revoluției tehnico-științifice, a- 
sigurînd ridicarea nivelului tehnic și 
a calității tuturor produselor ; apli
carea de tehnologii noi care să per
mită reducerea consumului de mate
rii prime, materiale și energie ; scă
derea mai accentuată a cheltuielilor 
de producție și, in primul rind, a 
-celor materiale : creșterea- mai-rapi
dă a productivității muncii. Sînt di
rect” de acțiune fundamentale asu
pra .ora este necesar să fie con
centrate energia, forța creatoare, in

teligența și priceperea tuturor celor 
ce muncesc pentru a asigura dezvol
tarea și modernizarea economiei na
ționale, sporirea mai accentuată a 
venitului național — temelia traini
că și sigură a ridicării bunăstării în
tregului popor.

Cristalizarea a- 
cestor direcții de 
acțiune vădește 
încă o dată, cu 
putere, capacita
tea de conducător 
revoluționar a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, spiri
tul de discernă- 
mint în desci
frarea cerințelor 
esențiale, vitale 
pentru mersul 
ferm înainte al 
României, profun
da încredere în 
capacitatea crea

toare a clasei muncitoare, a în
tregului popor de a le traduce în viață. 
In același timp, însuflețirea și una
nimitatea cu care oamenii muncii, 
întregul popor au primit Mesajul de 
Anul nou constituie o nouă și grăi
toare mărturie a unității și legăturii 
indestructibile între masele munci
toare și partid, a încrederii ne
țărmurite a oamenilor muncii în 
partid, in conducerea sa, In tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, neobosit militant 

-revoluționar ‘ și ' patriot - înflăcărat-, 
care de 45 de ani din cele șase de
cenii pe care le vom sărbători în

(Continuare in pag. a Il-a)

ÎN ZIARUL DE AZI :
RUBRICILE NOASTRE : Cuvîntul cititorilor, 
cuvîntul oamenilor muncii ; Faptul divers ; 
Sport; Din țările socialiste ; Răsfoind presa 

străină ; De pretutindeni
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1948—1950, și nu numai pentru aceasta, brigadier este 
sinonim cu Salva-Vișeu, cu Bumbești-Livezeni sau 
Agnita-Botorca — marile șantiere naționale care au 
reunit mii și mii de tineri entuziaști; veniți de pe 
toate plaiurile să pună umărul la reconstrucția tării, 
la înălțarea ei, animați de cel mai fierbinte patriotism. 
Da bravii brigadieri de atunci au oferit adevărate 
pilde de hărnicie și abnegație.

Am in față o insignă și un carnet de brigadier. Cel 
căruia ii aparțin ar putea fi — și poate că este ! — 
fiul unuia din primii brigadieri ai patriei noastre so
cialiste. Tinărul se numește Vasile Pară și este sergent 
intr-o unitate militară. Sergentul Pară și-a ciști- 
gat calitatea de brigadier in armată, in 1971 
lucrind, alături de alți colegi ai săi, pe unul 
din șantierele reconstrucției după seismul din 4 mar-
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tie. I-a'm privit, pe el și pe Teodor Oșvat, pe Florin 
Moga și pe toți ceilalți, in clipa cind primeau fru
moasele însemne în cadrul unei mici și emoționante 
festivități. Priviri mindre, ținută ostășească impeca
bilă. Tot atitea sugestii privind sentimentul responsa
bilității, înțelegerea marilor răspunderi care apasă pe 
umerii lor.

tn ciuda faptului că au meserii diferite de cele care 
se cer pe un șantier de construcție (sergentul Pară a 
lucrat pină la armată ca lăcătuș mecanic, sergentul 
Oșvat — de asemenea, lăcătuș, soldatul Moga — tipo
graf), tinerii s-au calificat, din mers, cum se spune, 
pe măsură ce edificiul se înălța, ajutați de maiștri, in 
meseriile de timplar, mozaicar, zidar ori faianțar.

— Ce ai lucrat pe șantier, caporal Pușcașu ?
— Raportez, eram zidar. Mi-a plăcut de la început...
— Dar dumneata, soldat Roșioru ?
— Eu am fost faianțar. M-am îndrăgostit pur și 

simplu de meseria aceasta. Mă bate gindul ca atunci 
cind voi termina armata...

Iată, așadar, marile bucurii ale 
de atracție și seducție totodată.

Ostaș-brigadier...
O îngemănare de cuvinte care, 

dăinui. Intr-atita de necesară și 
tinerilor pe șantierele marilor edificii ale socialismului.

muncii, puterea sa

sintem convinși, va 
utilă este prezența

Locotenent-colonel 
Constantin COROIANU
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Ieri la întreprinderea de mașini electrice București. Din primele ore ale dimineții — ordine, disciplină, muncă 
spornică. (în pagina a ll-a, reportajul „Scînteii") Foto : Sandu Cristian

Perspective de extindere 
și modernizare 

a rețelei comerciale
în ședința sa din 23 decembrie 

1977, Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a dezbătut și aprobat 
propunerile cu privire la îmbunătă
țirea normelor generale de organi
zare și dezvoltare a rețelei comer
ciale și de alimentație publică de la 
orașe și sate, in vederea dezvoltării 
coordonate, cît mai raționale, a aces
teia. în strînsă concordantă cu nu
mărul populației, cu creșterea volu
mului desfacerilor de mărfuri și in 
condiții de eficientă economică ridi
cată. Aceste norme generale — e- 
laborate pe baza indicațiilor secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — au in 
vedere asigurarea unor condiții îm
bunătățite de aprovizionare a popu
lației, în strînsă legătură cu crește
rea veniturilor 'oamenilor muncii, cu 
sporirea ofertei de mărfuri pusă la 
dispoziția cumpărătorilor de indus
tria producătoare de bunuri de con
sum. După cum se știe, desfacerile 
de mărfuri prin comerțul socialist, 
pe locuitor, au crescut de la 739 lei 
în 1950 la peste 7 100 lei în 1976, 
iar in actualul cincinal, fondul de 
marfă va spori — așa cum se stabi
lește în Programul de creștere a ni
velului de trai intre anii 1976—1980 
— cu 52,1 la sută față de aproxima
tiv 47 la sută cît se prevăzuse inițial. 
Livrările la fondul pieței vor spori, 
în continuare, la toate categoriile de 
mărfuri, îndeosebi la produsele de 
consum de bază : carne și produse 
din carne, lapte, unt. brînzeturi, za
hăr, ulei vegetal, textile. încălțămin
te; autoturisme, mobilă și altele.

Normele îmbunătățite de organi-’ 
zare și dezvoltare a rețelei corher- 
ciale, care se vor aplica — începind 
din acest an — atît în localitățile 
urbane, cît și în cele rurale, au drept

criterii de bază : densitatea popu
lației și volumul desfacerilor de 
mărfuri ; frecvența cererii la diferite 
produse ; raza de activitate a tipuri
lor de unități ; gruparea rațională a 
magazinelor și asigurarea eficienței 
fiecăruia in parte ; extinderea for
melor moderne de desfacere. Astfel, 
organizarea teritorială a rețelei co
merciale din mediul urban prevede 
3 țrepte de unități : a) centru comer
cial pentru cite un ansamblu de lo
cuințe, destinat să aprovizioneze pe 
o rază de 200—500 metri un număr 
de 5 000—6 000 locuitori ; b) centru co
mercial pentru mai multe ansambluri 
de locuințe sau cartier, destinat să 
aprovizioneze pe o rază de 700—2 000 
metri un număr de cel puțin 30 000 
locuitori ; c) centru comercial pe 
zona centrală, destinat să aprovizio
neze intreaga populație a orașului.

Pentru localitățile rurale, noile 
norme prevăd, de asemenea, 3 trep
te de organizare : a) centru comer
cial sătesc, necesar unui număr de 
500—1 500 locuitori ; b) centru co
mercial comunal, destinat să apro
vizioneze o populație de 3 000—7 000 
locuitori ; c) centru comercial inter- 
comunal — pentru o populație de 
pînă la 30 000 locuitori.

în ce privește structura rețelei de 
unități din cadrul fiecărei trepte de 
organizare s-au stabilit profile dis
tincte de magazine. Astfel, centrul 
comercial pentru ansamblul de lo
cuințe cuprinde unități comerciale de 
mărfuri alimentare și nealimentare 
de cerere curentă, plus unități de 
alimentație publică. După cum este 
prevăzut in norme, unitatea' de bază 
in cadrul acestei' trepte de organi
zare este magazinul general de măr
furi alimentare cu autoservire (care 
va comercializa și sortimentul de

strictă necesitate de articole de 
menaj, de uz gospodăresc, de ga
lanterie, tricotaje, parfumerie și 
mercerie-tutungerie), iar in mediul 
rural — magazinul sătesc. Centrul 
comercial pentru mai multe an
sambluri de locuințe și centrul co
mercial comunal vor cuprinde uni
tăți comerciale și de alimentație pu
blică atît pentru aprovizionarea cu 
mărfuri de cerere curentă, cît și pe
riodică.

în sfîrșit, centrul comercial pentru 
zona centrală a orașelor și centrul 
comercial intercomunal vor cuprin
de la orașe o gamă cit mai variată 
de magazine și unități de alimenta
ție publică, specializate sau mixte, 
prin care să se asigure aprovizio
narea populației cu mărfuri de ce
rere curentă, periodică și rară. Uni
tatea de bază in cadrul acestei 
trepte de organizare va fi magazinul 
universal sau magazinul general.

Este de remarcat că actualele nor
me de organizare a rețelei comer
ciale nu sînt limitative, ci, dimpo
trivă, asigură un cîmp larg de ini
țiativă organelor locale, care, după 
nevoi, pot lărgi rețeaua de magazine 
strict necesară. De exemplu, in me
diul urban, in funcție de cerințe și 
de creșterea populației vor mai pu
tea fi construite următoarele uni
tăți : magazine-depozit de mobilă, 
magazine de legume și fructe, pen
tru desfacerea t •*’—>->— a„ hHsm. 
artizanat, unit"' 
blică cu carac 
restaurant, c

(Continuare ... ..

BUZĂU. Vedere din centrul orașului

Succese ale laminaforilor hunedoreni
Laminatorii hunedoreni alături de 

oțelarii de la cuptoarele Martin și de 
la cele electrice se afirmă încă din 
aceste prime zile de an nou prin con
tinuitatea pe care o dau valoroasei lor 
inițiative „Fiecare schimb să lamineze 
zilnic cel puțin un lingou peste 
plan". în acest context, colectivele de 
la laminoarele bluming și de la linia 
de 750 mm, prin creșterea indicilor in
tensivi și extensivi de utilizare a agre

gatelor și instalațiilor au pus pînă 
azi la dispoziția celorlalte linii de 
laminare aproape 500 tone de blumuri 
și semifabricate în plus față de sarci
nile de plan la zi. La rindul lor, co
lectivele de la laminoarele de 650 mm 
și 800 mm care au imprimat activi
tății din secție ritmul de producție al 
acestor zile încă din trimestrul IV al 
anului trecut au depășit simțitor 
indicatorii planificați. (Sabin Ionescu).

O tonifiantă perspectivă 
istorică

REPORTAI DIN ACTUALITATEA. SOCIALISTĂ A

Tezaurul din oglindă
S-a anunțat în presă, 

înaintea Anului nou, în
deplinirea planului in cel 
de-al doilea an al cincina
lului în județul Buzău. O 
informație obișnuită, dar 
plină de semnificații I Iată 
că această simplă informa
ție m-a făcut să rememo
rez, în mod firesc, fapte, 
impresii, cunoscute și trăi
te de-a lungul anilor în a- 
ceastă frumoasă parte a 
țării, în acest leagăn și do
cument viu de istorie.

îmi amintesc...
Era cu mulți ani în urmă. 

Participam, într-o zi de 
iarnă, la conferința or
ganizației de partid Bu
zău. Nu îmi era greu să 
observ, să constat, ascul- 
tînd dialogurile dintre de
legați . și invitați, că unii 
oameni se cunoșteau abia 
aici, că erau veniți din 
multe părți ale țării. Era 
în anul cind orașul Buzău 
trăia într-un fel momentul 
inițial al noii sale nașteri. 
Era în anul cînd se anti
cipau doar producțiile
noii fabrici de sîrmă, 
ale unor noi fabrici de

era în anul cind Buzăul 
pornea să descopere comori 
mult mai importante decît 
cele aflate altădată în a- 
ceastă zonă: comorile in
dustriei; era în anul cînd 
desenele de pe planșetele 
proiectanților începeau să 
ia înfățișare concretă, la 
fața locului.

Firește, nu voi face caz aici 
de informația privind tra
dițiile spirituale ale aces
tei părți de țară, tradiții 
demne de toată atenția. 
Deci, îmi amintesc că în 
acea conferință de partid 
am ascultat rostite, nu o 
dată cu stîngăcie, cuvinte 
despre înfățișarea sa de

Reportaj de Nicolae DRAGOȘ

sau de geamuri;

Venisem la Buzău deți- 
nînd informații sumare, 
informații mai mult sau 
mai puțin obișnuite. Știam, 
desigur, că nu departe 
de orașul de reședință, 
la Pietroasele, fusese des
coperit, cu mai bine de 
100 de ani în urmă, celebrul 
tezaur „Cloșca cu puii de 
aur". Observasem că mulți, 
Vorbind de această zonă, 
o puneau în relație directă 
cu abundența și calitatea 
vinurilor. Chiar la plecarea 
din București, cineva n-a 
uitat să mă sfătuiască să 
nu ocolesc delicioșii covrigi 
de Buzău. Cam prea puțin!

mîine, am ascultat rostite 
angajamente a căror fina
litate viza obsedant parcă 
un ritm cit mai viu de con
strucție, pentru ca orașul 
să prindă din urmă timpul 
pierdut, nu din vina lui.

Și ritmurile, de neimagi
nat doar cu două decenii 
in urmă, au inceput să-si 
arate roadele. Aici, în tra
diționalul „tirg al Drăgai- 
cei", al covrigilor și țuicii 
de Buzău, in a cărui zestre 
intrau, pină nu de mult, 
niște ateliere de reparații, 
noul a început să dobin- 
dească nume concrete. Pri
mele sale denumiri: Uzina

mecanică, Fabrica de mase 
plastice. Apoi noul s-a nu
mit Platforma industrială 
din zona de sud. Cineva a 
avut, pare-mi-se, inspirația 
să numească una din aleile 
de acces la șantier „Aleea 
Industriei". Spirit vizionar! 
Pentru că, într-adevăr, aici, 
timpul avea să înregistre
ze în fiecare an noutăți 
de rezonanță. 1966: intră 
în funcțiune Fabrica de 
sîrmă profilată pe produc
ția de șirmă, electrozi de 
sudură și cuie. Una din 
cele mai mari de acest fel 
din țară. La pupitrul înno
irii industriale era așezată 
metalurgia. 1967: intră in 
producție Fabrica de zahăr. 
Desigur, una din cele mai 
mari de acest fel din țară. 
1968: începea construcția 
Fabricii de geamuri. în 
modernele sale instalații 
urma ca nisipul de Aghi- 
reș, de Miorcani, de Pătîr- 
lagele să se metamorfozeze 
în geam laminat sau șle
fuit. în geam securit, în 
oglinzi. Să nu uit. un îm
pătimit al locurilor n-a

(Continuare in pag. a IlI-a)

Ne-am obișnuit, mai 
cu seamă începind cu 
ultimul deceniu, ca 
fiecare an nou să a- 
dauge noi coloane mă
rețului edificiu al so
cialismului românesc. 
N-avem nici o îndoială 
că anul în care am 
pășit se va înscrie, de 
asemenea, în virsta 
eroică a veacului nos
tru. Mesajul către na
țiune al președintelui, 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
transmis cu prilejul 
Anului nou 1978, ne 
dă cele mai îndreptă
țite temeiuri să privim 
cu încredere viitorul, 
să muncim cu tot a- 
vintul pentru gloria și 
prosperitatea patriei. 
Tonul cald, expresie a 
dragostei profunde, e- 
moționante față de 
țară și oamenii ei, a- 
dincimea și strălucirea 
ideilor, clarviziunea 
perspectivei înfățișate, 
precum și hotărîrea de 
nezdruncinat de a o 
transforma într-o re
alitate de fiecare zi, 
hotărire bazată pe în
drăzneala creatoare și 
pe luciditatea științi
fică ce caracterizează 
politica internă și ex
ternă a P.C.R. sub con
ducerea celui pe care 
întreaga națiune se 
pregătește să-l oma
gieze in această luna, 
cu toată dragostea și 
prețuirea, ne-au dat 
sentimentul și convin

gerea nestrămutată că 
anul 1978 va înscrie 
noi victorii în răbojul 
epocii contemporane.

Cit de mare, de in
vincibilă este energia 
unită a neamului ne-a 
demonstrat-o, fără du
biu, depășirea în anul 
ce a trecut a uneia din 
cele mai dramatice 
momente din atitea cu 
care istoria nu ne-a

Pompiliu 
MARCEA

cruțat. Dar, de fiecare 
dată, întocmai ca mi
raculoasa pasăre Pheo- 
nix, acest popor car- 
pato-dunărean, renăs- 
cind parcă din pro- 
pria-i cenușă, a dove
dit o veritabilă forță 
de existență mitologi
că, sfidind vremelnicia 
și dobîndind vocația 
eternității. Luînd par
că drept pildă stîncile 
mindre și nepieritoare 
ale munților ce brăz
dează spațiul nostru, 
adunindu-și energiile 
întocmai apelor ce 
string piraiele pină-n 
cimpia roditoare, învă- 
țind să cinte, in ver
suri și viersuri, de la 
foșnetul copacilor, de 
la susurul izvoarelor și 
de la privighetoarea 
nopții, românii și-au 
durat, de-a lungul 
veacurilor și mileni

ilor, o civilizație mate
rială și spirituală ce 
poartă sigiliul erois
mului și nemuririi.

Dintr-o asemenea 
perspectivă istorică to
nifiantă, la care adău
găm, noi cei care trăim 
astăzi, garanția condu
cerii de către partidul 
comunist a destinelor 
naționale, noul an nu 
poate fi decît ceea ce 
ne dorim, cu toții, 
fierbinte : un an pro
sper, de pace între na
țiuni, un an care să 
rămină, în posteritate, 
ca un exemplu și un 
îndemn. Și ne place să 
credem că, alături de 
minunatele întruchi
pări ale spiritului cre
ator ce animă întregul 
popor, toată suflarea 
românească, și arta, li
teratura, in ultimii ani 
tot mai ancorate in re
alitatea contemporană, 
vor constitui și pe mai 
departe un sprijin de 
nădejde în munca de 
făurire a conștiințe
lor, de formare a ca
racterelor. de elimina
re a balastului moral 
moștenit de la vechile 
așezări sociale. Nu ne 
îndoim că scriitorii, a- 
semenea tuturor crea
torilor. se integrează 
marelui elan creator 
al națiunii, făurind noi 
și noi opere în care să 
strălucească portretul 
contemporanului nos
tru, omul muncii, stă- 
pinul României socia
liste.



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 4 ianuarie 1978

De la bun început RjȚjfl SUSȚINUT DE MUNCĂ, 
SPIRIT DE DISCIPLINĂ, VOINȚĂ DE AUTDDEPĂSIRE

„Un pionier al culturii 
naționale"

...3 ianuarie 1978, ora 6.30. începe prima zi de muncă din noul an 
la întreprinderea de mașini electrice București ; începe prima zi de 
muncă din noul an in miile de intreprinderi ale tării. Bun venit 
AN NOU, bun venit NOU AN al muncii ! Și, ca întotdeauna, ștafeta 
muncii în noul an este transmisă de lucrătorii din sectoarele cu „foc 
continuu" ale țării. Lăsind în uimă atmosfera tonifiantă a sărbătorilor 
de iarnă, milioanele de oameni ai muncii — muncitori, țărani și inte
lectuali — romani, maghiari, germani și ds alte naționalități, în aceeași 
unitate frățească, și-au reluat ieri lucrul, hotîriți să dea patriei scum
pe noi izvoare de tinerețe și putere. într-o notă de optimism general 
începe noul an, un an deosebit care — așa cum l-a caracterizat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Mesajul de Anul nou — este hotă- 
ritor pentru indeplinirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea 
al partidului, a planului de dezvoltare economico-socială pină in 1980.

...3 ianuarie, ora 6,30. în secțiile do 
fabricație ale întreprinderii de ma
șini electrice București întîlnim at
mosfera obișnuită a unei zile de 
muncă obișnuite : „Programul de lu
cru a început normal in toate sec
țiile", sună laconic o notă transmisă 
la comitetul de partid al întreprin
derii de către serviciul organizării 
producției. „începem noul an de 
muncă cu optimism, cu încredere că 
sarcinile deosebit de mobilizatoare 
ce ne stau în față le vom înfăptui 
cu succes" — precizează tovarășul 
Constantin Moisescu, secretarul co
mitetului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii. Și, dincolo 
de această apreciere, aveam să con
statăm că se află, de fapt, materia
lizată o întreagă strategie a organi
zării științifice a producției și a 
muncii, o strategie care își propune 
să fructifice fiecare rezervă internă, 
în aceasta își găsesc explicația și 
succesele deosebite obținute în primii 
doi ani ai cincinalului, ale cărui 
prevederi au fost realizate cu 20 de 
zile mai devreme.

— De ce este pentru colectivul dv. 
1978 an hotărîtor al cincinalului ? — 
îl întrebăm pe secretarul comitetu
lui de partid.

— în primul rînd, pentru că rit
mul de creștere a producției este 
foarte ridicat — circa 20 la sută. In 
al doilea rînd, pentru că în cea mai 
mare parte — peste 80 la sută — sporul 
de producție se va realiza pe seama 
creșterii productivității muncii. în al 
treilea rind, pentru că numai în 
acest an vom înnoi și reproiecta circa 
30 la sută din produsele noastre. A 
asigura un salt revoluționar de la 
acumularea cantitativă la o calitate 
nouă, superioară — așa cum ne cere

• Deviza colectivului: a gîndi, proiecta și produce 
la nivelul unor performante tehnice superioare o „Vom 
face totul pentru ca ianuarie să constituie o lună 
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secretarul general al partidului nos
tru — înseamnă pentru colectivul 
întreprinderii, deopotrivă, ritm înalt, 
productivitate ridicată, performanțe 
tehnice și nivel calitativ superior.

...Da. „Programul de lucru a în
ceput normal" — aveam să ne con
vingem și noi trecînd prin secțiile 
de fabricație. Iată că in jurul orei 
10,00, în secția a II-a, atelierul de 
montaj, întîlnim și primele produse 
finalizate în acest an : un număr de 
12 motoare asincrone, pregătite pen
tru export. Pînă la sfîrșitul zilei vom 
realiza peste 90 de motoare electrice, 
din care 50 pentru export — ne-a 
spus maistrul Stanciu Ganea, 
din secția a II-a. Am înche
iat primii doi ani ai cincinalului, 
primind o serie de aprecieri pozitive 
din partea partenerilor externi pen
tru calitatea produselor noastre. 
Practic, în cei doi ani ai cincinalu
lui nu am avut nici o reclamație 
privind calitatea. Pentru noi lucrul 
de calitate este ca aerul pe care il 
respirăm toată ziua. Spuneam că 
pînă la sfîrșitul zilei vom livra 90 

de motoare. Asta înseamnă că ne 
încadrăm in plan din prima zi de 
muncă a anului. în celelalte zile 
însă planul va fi depășit. Așa cum 
s-a întimplat și pînă acum. Din cal
culele mele rezultă că planul pe ia
nuarie îl vom realiza cu cel puțin 2 
zile mai devreme".

Iată un prim angajament pe care 
reporterii îl consemnează în dimi
neața primei zile de muncă a noului 
an. Iar că „Semne bune anul are" 
— ne-au dovedit-o, rînd pe rînd, 
muncitorii cu care am discutat la 

locurile lor de muncă. „Conform 
normei, eu ar trebui să bobinez, în 
medie, 5 motoare la două zile — ne 
spune muncitorul Dumitru Neagu. 
Adică 2.5 motoare pe zi. Dar chiar 
de azi voi depăși norma, realizind 
trei motoare. Am tot ce-mi trebuie 
la locul de muncă — materiale, scu
le. Un calcul arată că dacă aș bo
bina 2,5 motoare în medie pe zi aș 
ciștiga 2 300 lei pe lună. Realizind 
trei motoare — cîștigul crește și el, 
ajungînd la circa 2 700—2 800 lei pe 
lună. Altfel zis, muncești mai bine, 
cîștigi mai bine. Este un adevăr de 
care ne-a convins pe deplin partidul 
nostru". „Și cu calitatea lucrului 
cum rămîne ?“. „Așa cum a fost și 
pînă acum, foarte bună — primim 
răspunsul. Fără lucru de cea mai 
bună calitate la bobinaj nu se poate! 
Bobinajul este sufletul motorului.

în imediata apropiere o întîlnim 
pe șefa de echipă, muncitoarea Ale
xandrina Iordache. Cei 18 oameni 
din echipa sa se aflau în pauza de 
masă. Șefa de echipă pune la punct 
ultimele amănunte organizatorice, 

pentru ca imediat după pauza de 
masă lucrul să înceapă din plin. 
„Pentru prima zi a anului nu ne-am 
luat nici un angajament — ne spune 
Alexandrina Iordache. Pentru prima 
lună a anului însă vă pot spune 
că ne-am angajat să realizăm pla
nul cu cel puțin trei zile mai de
vreme".

La încheierea acestui sondaj, 
secretarul de partid al întreprin
derii subliniază : „Am pregătit în 
bune condiții producția acestui an. 
încă de la jumătatea lunii decem

brie am avut asigurat decalajul ne
cesar intre toate sectoarele de fabri
cație, în așa fel ca să putem des
fășura o muncă ritmică. Vreau să 
subliniez că întregul nostru colectiv, 
in frunte cu comuniștii, acționează 
cu toată seriozitatea pentru a asigu
ra un exemplar demaraj producției 
în luna ianuarie — prima lună a 
anului hotărîtor al cincinalului, lună 
în care, alături de întregul popor, 
vom cinsti un eveniment drag nouă 
tuturor — aniversarea a 60 de ani 
de viață și a 45 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sîntem hotărîți să acțio
năm ca un singur om pentru a rea
liza sarcinile pe luna ianuarie cu 
cel puțin 2—3 zile mai devreme".

— Aici, în compartimentele de 
cercetare și proiectare — ne spune 
tovarășul Nicolae Gavriliu, șef de 
atelier — dăm „tonul" calității, al 
performanțelor tehnice. Practic, pro
dusele noastre n-au o viață mai 
mare de 4 ani. Ritmul de înnoire și 

modernizare este foarte ridicat. Alt
fel spus, în munca de concepție nu 
putem admite, nici cea mai mică 
pauză. în această lună se realizează 
în producția de serie 2 tipuri de mo
toare pentru acționări de mecanisme 
navale, un nou grup electrogen, 2 ti
puri de motoare pentru metalurgie și 
un motor nou pentru mijloace de 
transport în comun. Pe planșetele 
proiectanților se află acum alte noi 
tipuri de motoare pentru industria 
minieră, industria metalurgică, in
dustria de mașlni-unelte.

în serviciul de organizare a pro
ducției îl întîlnim pe tovarășul 
Constantin Bădilă, șeful serviciului. 
Cu rigla și creionul in mină era con
centrat asupra unor calcule. „Tre
buie să mai revedem încă o dată în
tregul arsenal de rezerve interne, 
pentru a ne putea încadra în sarcina 
de creștere a productivității muncii. 
Și aceste rezerve trebuie nu numai 
descoperite, ci și puse foarte repede 
in valoare. Acum, in prima parte a 
anului, în așa fel ca să beneficiem 
de ele pe o durată cit mai mare. în 
acest scop, vom intensifica acțiunea 
de calificare și de ridicare a califi
cării în secția a III-a, in care produc
tivitatea este simțitor diminuată față 
de celelalte secții, deși condițiile de 
producție sînt asemănătoare. De ase
menea, vom trece imediat la centra
lizarea transportului intern, pentru a 
asigura o mai bună utilizare a mij
loacelor de transport și reducerea 
efortului fizic. Prin tot ce facem ur
mărim să realizăm produse competi
tive nu nu»nai sub aspectul perfor
manțelor tehnice, ci și al eficienței".

...La întreprinderea de mașini elec
trice primul schimb de lucru al anu
lui 1978 se apropie de sfîrșit. Maiștrii, 
șefii de secții consemnează lapidar 
în rapoartele de lucru : „activitatea 
s-a desfășurat normal". Normal, a- 
dică planul a fost depășit, s-au re
alizat produse de bună calitate, s-au 
livrat la export citeva zeci de mo
toare electrice. Normal — așa cum 
este firesc să se întîmple pretutin
deni unde buna organizare face casă 
bună cu disciplina și competența.

Viorel SALAGEAN

Viata lui Zaharia 
Bârsan — de la a că
rui naștere se împli
nesc 100 de ani — s-a 
înscris, printr-o sem
nificativă coincidență 
pe traiectoria Româ
niei moderne și con
temporane : el a vă
zut lumina zilei la 
puțină vreme după ce 
poporul nostru iși cu
cerise cu arma in 
mină independența, se 
afla la apogeul forței 
sale creatoare în mo
mentul făuririi statu- 
>ui național-unitar ro
mân la 1 decembrie 
1918 și a trăit pină in 
primele luni de exis
tență a republicii 
populare. A fost o via
ță de șapte decenii a 
unui om care, fără să 
fie implicat direct în 
marile evenimente is
torice contemporane 
lui, le-a simțit profund 
și le-a asimilat in e- 
sența lor. Zaharia 
Bârsan ne oferă astfel 
exemplul unui artist- 
cetătean autentic, pen
tru care sentimentul 
patriei și datoria față 
de poporul său consti
tuiau supremul sens 
al vieții.

S-a născut pe me
leagurile Brașovului, a 
studiat arta dramatică 
la București, cu C. I. 
Nottara, la întretăie
rea veacurilor, și-a 
desăvîrșit formația 
profesională la' Viena, 
Berlin și Florența cu 
artiști de renume ai 
vremii, a jucat la Tea
trul Național din 
București, a colindat 
toată țara — dar mai 
ales Transilvania — in 
turnee de prestigiu. 
Valoarea sa ca inter
pret și regizor, expe
riența și prestigiul a- 
cumulate de-a lungui 
anilor, calitățile sale 
pedagogice l-au adus 
în cele din urmă și la 
catedra de artă dra
matică a Conservato
rului din Cluj.

Spirit cultivat și 
multilateral (bine a- 
preciat de Titu Maio- 
rescu pe cind audia, 

paralel cu conservato
rul, cursurile Facultă
ții de litere și filozo
fie din București), 
Zaharia Bârsan și-a 
încercat puterile, in 
puținul său timp liber, 
și in literatură ; i-a 
fost dragă poezia (a 
debutat in „Convorbiri 
literare" în 1897 și a 
publicat ulterior cite
va volume de versuri), 
ca și proza. Era un 
obișnuit al redacțiilor 
literare ale vremii, a- 
jungînd chiar membru 
fondator al Societății

100 de ani 
de la nașterea 
lui ZAHARIA 

BÂRSAN

scriitorilor, împreună 
cu Mihail Sadoveanu. 
Dimitrie Anghel, Șt. 
O. Iosif, Emil Gîrleg- 
nu și alții. Izbinzile 
adevărate pe acest tă- 
rim i le-a adus insă 
dramaturgia.

A scris puține pie
se. Citeva, de mioă 
întindere (între care 
Mărul, 1909), sînt prea 
puțin semnificative, 
cu excepția actului 
dramatic Se face ziuă 
(1914), de larg răsu
net în epocă, datorită 
fiorului ei patriotic 
— izvorît din evoca
rea patetică a răscoa
lei lui Horia, Cloșca 
și Crișan, și a scene
tei Poemul Unirii (ti
părită în 1922, dar 
jucată anterior), în 
care răzbat accentele 
tulburătoare ale îm
plinirii secularului vis 
de unitate al români
lor. Deplin semnifi
cativă pentru crezul 
artistic și civic al au
torului rămîne, în 
schimb, una dintre 
piesele mari — poe
mul dramatic în ver
suri Trandafirii roșii. 
Publicat în 1915 și re
tipărit,. ulterior, în

șase ediții, poemul se 
înscrie ca o certă iz- 
bindă, literară și dra
matică, in direcția 
lansată de Victor Ef- 
timiu cu patru ani 
Înainte prin înșir-te, 
mărgărite. Piesa lui 
Zaharia Bârsan capă
tă insă, in raport cu 
aceasta, o nuanță 
nouă, de reală impor
tanță pentru evoluția 
ulterioară a genului, 
și anume un caracter 
net patriotic.

Cultivarea modes
tiei, exprimată in 
personajul Zefir, afir
marea superiorității 
morale a spiritului 
uman în opoziție cu 
forța brută, elanul 
generos al personaju
lui se împletesc in
tim cu dragostea pen
tru pămintul natal, cu 
respectul pentru eroii 
trecutului și cu con
vingerea nestrămuta
tă intr-un viitor mai 
bun, mai luminos, al 
oamenilor și al țării 
lor ; crezul militant al 
autorului, pasiunea lui 
pentru slujirea celor 
mulți, dragostea de 
patrie răzbat puter
nic de sub pana lui 
Zaharia Bârsan, fă- 
cind din poemul său 
dramatic o operă a 
cărei rezonanță in ac
tualitate rămine me
reu vie.

încununată în pla
nul creației prin 
Trandafirii roșii, acti
vitatea multilaterală 
și atît de rodnică a 
lui Zaharia Bârsan în 
serviciul celor mai 
nobile idealuri uma
ne, prezenta lui pil
duitoare peste timp 
au meritat, astfel, fără 
îndoială, aprecierea 
lui Mihail Ralea, din 
1945, care îl conside
ra pe cel omagiat as
tăzi, la centenarul 
nașterii sale, drept un 
„pionier nedezmințit 
al culturii naționale și 
al însuflețirii artis
tice",

Mihai VASILIU

JUDEȚUL OLT

Realizări ale constructorilor
2 200 apartamente au construit, 

în cursul anului trecut. munci
torii, inginerii și tehnicienii între
prinderii județene de construcții- 
mbntaj Olt. Totodată, construc
torii..au finalizat și pus la dispo
ziția oamenilor muncii din a- 
ceastă' parte a țării unități corner- 
ciale cu o suprafață utilă totală de 
5 450 mp, cămine pentru nefamiliști 
cu 1 135 locuri, numeroase creșe, 
ateliere și laboratoare școlare, uni
tăți sanitare. Concomitent cu acțiu
nile întreprinse în scopul scurtării 
termenelor de execuție a lucrărilor 
și al îmbunătățirii calității acestora,

au fost aplicate și o serie de mă
suri vizind mai buna gospodărire a 
materialelor de construcții, care au 
avut drept rezultat economisirea 
rinei cantități de ciment, oțel-beton. 
cărămizi și lemn in valoare de 
peste un milion Iei. De menționat 
că, in anul 1978, constructorii și 
montorii vor îmbogăți zestrea edi- ' 
litară a localităților județului lor 
cu încă 3 374 apartamente, 1424 
locuri în căminele de nefamiliști, 
8 săli de clasă, două spitale, două 
complexe hoteliere și de alimenta
ție publică, precum și cu alte 
obiective sociale.

In atelierul de cercetare-proiectare al întreprinderii de mașini electrice prind contur noile 
produse ale acestui an

Din roadele primului schimb de muncâ : un nou lot de motoare expediate la export
> Foto: S. Cristian

vremea tv
(Urmare din pag. I)

curind, desfășoară o neobosită ac
tivitate în slujba intereselor vitale 
ale poporului român, însuflețind prin 
înaltul său exemplu de dinamism, 
spirit novator și cutezanță pe toți 
comuniștii, întregul popor în efortu
rile consacrate înfloririi României 
socialiste.

Așa cum s-a subliniat in Mesajul 
de Anul nou, așa cum s-a reliefat la 
Conferința Națională, cerința primor
dială este de a realiza în acest an 
și in anii următori ai cincinalului un 
salt revoluționar de la acumularea 
cantitativă la o calitate nouă, supe
rioară in întreaga activitate de con
strucție socialistă. In lumina acestei 
cerințe fundamentale, de care de
pind prezentul și viitorul economiei 
naționale, se impun o schimbare 
radicală a concepției despre dezvol
tarea economică, despre organizarea 
și desfășurarea producției, o reglare 
exactă și o redimensionare a Între
gii activități economice in toate ra
murile și întreprinderile, pe măsura 
sarcinilor de ordin superior pe care 
le avem de îndeplinit.

Cu toții, oamenii muncii — in ca
litatea lor de proprietari și producă
tori ai mijloacelor de producție, de 
beneficiari a tot ceea ce realizează 

— sînt direct interesați în ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al tutu
ror produselor, menite să satisfacă 
propriile noastre exigențe, să fie 
competitive pe piața externă. Astăzi 
nu se mai poate vorbi de creșterea 
puternică a eficienței economice, a 
competitivității produselor, fără a

ANUL III AL CINCINALULUI
asocia strîns aceste exigențe cu preo
cuparea asiduă pentru ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al tuturor 
produselor prin accelerarea procesu
lui de asimilare, modernizare și în
noire a acestora, introducerea de teh
nologii moderne și perfecționarea ce
lor existente, sporirea ponderii pro
duselor de calitate superioară în vo
lumul total al producției.

Aceeași stăruință și pricepere sîn
tem chemați să dovedim pentru creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii in fiecare Întreprindere, 
in fiecare unitate economică, acesta 
fiind factorul hotărîtor de căite de
pind sporirea venitului național, ri

dicarea nivelului de trai al poporu
lui. Cu atit mai mult se căre să ac
ționăm pentru îndeplinirea acestei 
sarcini de ordin calitativ dacă ținem 
seama că. începînd din acest an, se 
va trece treptat la reducerea duratei 
săptăminii de lucru. Sporirea in rit
muri mai rapide a productivității 

muncii, potrivit prevederilor Progra
mului suplimentar, face necesar ca în 
fiecare întreprindere să se aplice 
măsuri pentru mărirea gradului de 
mecanizare și automatizare a pro
ducției, perfecționarea organizării 
producției și a muncii, ridicarea cali
ficării profesionale a întregului per
sonal muncitor. întărirea ordinii și 
disciplinei Ia fiecare loc de muncă.

Partidul ne cheamă, totodată, să 
acordăm cea mai mare atenție — 
încă din primele zile ale noului an 
— reducerii mai accentuate a cheltu
ielilor de producție, îndeosebi a 
celor materiale, acționînd cu perse
verență in unitatea în care lucrăm 

pentru încadrarea în consumurile 
specifice planificate și diminuarea 
acestora, pentru economisirea ri
guroasă a materiilor prime, materia
lelor, energiei și combustibilului, ex
tinderea utilizării înlocuitorilor, folo
sirea pe scară largă a deșeurilor, în- 
tr-un cuvînt, pentru eliminarea ori

cărei forme de risipă și gospodărirea 
cit mai judicioasă a fondurilor ma
teriale și financiare, astfel ca fie
care colectiv să-și aducă și pe 
această cale o contribuție sporită la 
creșterea avuției sociale, a venitului 
național. Pretutindeni, în fiecare uni
tate, întreaga activitate economică 
trebuie să se desfășoare sub impe
rativul obținerii, pentru fiecare leu 
cheltuit, a unui volum cit mai mare 
de producție-marfă și a unor benefi
cii sporite — sursă sigură de creș
tere a avuției naționale, de ridicare 
a bunăstării poporului.

Mobilizînd puternic inițiativa și ca
pacitatea creatoare a colectivelor, 

unind într-un singur șuvoi energiile 
oamenilor muncii, organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
au datoria să stimuleze puternic și 
să valorifice operativ inițiativele și 
propunerile valoroase ale muncitori
lor. tehnicienilor și inginerilor, să 
acționeze cu hotărîre pentru promo
varea noului în producție, pentru în
tărirea autogospodăririi și auto- 
conducerii muncitorești, astfel incit, 
prin rezultatele obținute din pri
mele zile, din primele săptămini ale 
noului an, să se asigure îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor cantitative și calitative ale pla
nului pe 1978.

Răspunzind cu cinste însuflețitoa- 
relor chemări din Proclamația cu 
prilejul aniversării Republicii, din 
Mesajul de Anul nou adresat între
gului popor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul pentru ca 
cel de-al treilea an al cincinalului să 
constituie un an. de muncă și mai 
spornică, mai bine organizată, de ca
litate mai inaltă.

Aceasta este cerința și condiția ho- 
tăritoare pentru prosperitatea patriei 
noastre socialiste, pentru ridicarea 
mai departe a propriei noastre bu- 
năstări.

Ieri în țari : Vremea a fost în ge
neral frumoasă în sudul și estul țării 
și s-a încălzit ușor. Cerul a fost va
riabil în zonele din sud și mai mult 
noros în rest. Au căzut ninsori tempo
rare în cea mai mare parte a Crișa- 
nei, Maramureș și în Transilvania. Vin- 
tul a suflat slab pînă la moderat, cu 
intensificări izolate în Bărăgan și în 
zona Deltei Dunării pînă la 50 km pe 
oră iar la munte pînă la 125 km pe oră. 
Temperatura aerului, la ora 14. oscila 
între minus' 8 grade la Tîrgu Secuiesc 
și plus 9 grade la Calafat. în cursul 
dimineții ceața a persistat în jumăta
tea de sud a Moldovei. în București : 
Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
variabil. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 ianuarie. în țară : Vremea va fi 
relativ caldă deși temperatura aerului 
va înregistra o ușoară scădere in re
giunile din nordul țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în jumătatea 
de nord a țării unde vor cădea preci
pitați locale mai ales sub formă de 
lapoviță și ploaie. în rest precipitații 
izolate. Vint moderat cu intensificări 
locale pînă. la 40 km pe oră iar la 
munte pînă la 70 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborîte în estul Transilvaniei iar cele 
maxime între minus 2 și plus 8 gra
de, local mai ridicate. Ceață locală di
mineața și seara iar izolat condiții de 
producere a poleiului.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 întrebări și răspunsuri
10.20 Telerecital George Calboreanu
11.30 Telex
10,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Matineu de vacanță
17,00 Din țările socialiste
17.10 Tragerea Pronoexpres
17.20 Muzică populară
17,40 Telecronică pentru pionieri
18,00 Reportaj de scriitor
18.20 Concert de fanfară la Ateneul 

Român
18.55 Emisiune de știință'
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Hotărîrile Conferinței Naționale — 

program al împlinirilor pentru noi 
și pentru țară

20,05 Noi, femeile
20.35 Telecinemateca: Ciclul „Mari ci

neaști" — Charles Chaplin: „Tim
puri noi"

22,05 Cîntece pe zăpadă
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Film serial pentru copil: Cuore.
20,15 Bijuterii muzicale
20.50 întîlnire muzicală cu Jeanina 

Matei, Dorin Anastasiu și grupul 
vocal „Cantabile"

21,05 Telex
21.10 Muzică populară
21.35 Film documentar: Cîntec pentru 

eroii pămîntului
21.55 Fabule cu Radu Beligan

Cuvîntul 
cititorilor, 

CUVÎNTUL 
OAMENILOR 

MUNCII

în caruselul
Gheorghe Ispășoiu, tehnician, 

Rm. Vîlcea :
După ani de studiu amănunțit al 

procesului de producție, operatorul 
chimist Nicolae Gheorghiev și lă
cătușul mecanic Dumitru Răboacă,

tărăgănărilor
ambii de la Combinatul de produse 
sodice Govora, au depus la biroul 
tehnic al unității, in luna aprilie 
1976, o propunere de invenție pri
vind „Protejarea camerelor de ar
dere la statia de topire a sodei 

caustice". Prin procedeu] propus 
s-ar realiza o economie anuală de 
peste 1 400 000 lei.

Propunerea a fost susținută prin 
mai multe referate întocmite de 
ingineri specialiști, după care, do
sarul, înregistrat la numărul 7, a 
fost pus în discuția sfatului tehnic 
(corpul tehnico-ingineresc), care 
l-a avizat și l-a înaintat serviciu
lui tehnic al Centralei industriale 
de produse anorganice Rm, Vîlcea. 
De aici, dosarul a ajuns la Direcția 
tehnică din cadrul Ministerului In
dustriei Chimice și apoi, cu adresa 
nr. VI-S. 342 din 29 aprilie 1977, la

Acțiuni pentru 
legislației

Elena Andronescu, jurist, Consi
liul popular municipal Pitești :

în preocupările Comitetului mu
nicipal Pitești al P.C.R. se află, in 
prezent, transpunerea în practi
că a unui cuprinzător plan de mă
suri politice și organizatorice de 
educare multilaterală a oamenilor 
muncii din toate sectoarele de ac
tivitate. în cadrul acestuia, un loc 
prioritar ocupă propaganda juridi
că. Pentru a răspunde dorinței ex
primate de numeroși cetățeni cu 
prilejul adunărilor obștești, îndeo
sebi pensionari, gospodine, de a fi 
la curent cu actele normative, s-au 
inițiat, pe cartiere, consultații juri
dice, potrivit cu cerințele și preo
cupările fiecărei categorii de per
soane ; asemenea consultații au loc 
și in școli. Cetățenii din cartierul 
Craiovei, de pildă, au fost ajutați 

IPROCHIM-București. Aici, propu
nerea trebuia să primească o ulti
mă avizare spre a putea fi pusă 
în aplicare la Combinatul de pro
duse sodice Govora. Dar nici după 
mai bine de un an și șapte luni, 
conducerea combinatului din Go
vora nu a fost încunoștințată de 
soarta acestei propuneri, deși între 
timp a solicitat în scris lămuriri. 
Oare cit timp va trebui să mai 
treacă pînă cînd dosarul în cauză 
va ieși din acest carusel al tărăgă
nărilor, pentru ca o asemenea va
loroasă propunere să poată fi pusă 
în practică ?

popularizarea 
socialiste
să înțeleagă mai bine unele proble
me privind rolul asociațiilor de 
locatari, contribuția în muncă și in 
bani, respectarea normelor de con
viețuire socială în marile colecti
vități.

Cu populația din zona de centru > 
a municipiului s-a discutat despre 
legea privind încadrarea intr-o ac
tivitate utilă a persoanelor apte de 
muncă, prevederile decretului refe
ritoare la stabilirea domiciliului în 
marile orașe ale țării. Cu bune re
zultate este folosită și stația de 
radioficare a orașului, prin inter
mediul căreia, locatarii cartierelor 
sint informați, prin comentarii a- 
decvate, despie actele normative 
de larg interes cetățenesc.

Acțiunile de popularizare a legi
lor, de formare a conștiinței juri

dice socialiste se desfășoară, astfel, 
în forme și cu mijloace audio
vizuale dintre cele mai variate. La 
cele enunțate mai sus aș mai 
aminti : afișarea la loc vizibil, în 
toate cartierele municipiului, a 
unor gazete cu paragrafe din 
textele legilor și alte acte norma
tive ; lectorate cu părinții, ca 
cel ținut la școala generală

Cind spiritul 
intră in

Marin Popescu, șef stație C.F.R.
— Poiana Mare, județul Dolj :

în general, conducerile unităților 
cu care colaborăm și care au de 
descărcat sau încărcat mărfuri in 
stația noastră se preocupă să res
pecte termenele tarifare de stațio
nare a vagoanelor, să prevină imo
bilizarea acestora și plata penali
zărilor prevăzute de lege. întîmpi- 
năm însă greutăți din partea unor 
cooperative agricole de producție, 
cum ar fi Seaca de Cimp, Timpuri 
Noi și Viață Nouă din Poiana 
Mare, Tunarii Vechi, Piscu Vechi, 
Ghidici. care nu descarcă vagoa
nele în termenul prevăzut de tari
ful zonal de mărfuri, imobilizin- 
du-le zile întregi, nu le descarcă 
complet ori nu-și ridică mărfurile 
de pe teren, după ce le-au descăr
cat din vagoane. De pildă. C.A.P. 
Seaca de Cimp a avut la descăr
care un vagon cu borhot pe care l-a

nr. 5. de exemplu, unde s-au 
dezbătut drepturile și obliga
țiile părinților privind comporta
mentul copiilor ; sprijinirea activă 
a asociațiilor micilor locatari, în
ființate în toate cartierele. In acest 
fel, contactul viu, direct, cu popu
lația din cartiere și școli găsește 
in conștiința oamenilor ecoul aș
teptat.

gospodăresc... 
locație
ținut imobilizat 3 zile, iar alte 50 
de tone de borhot le-au lăsat pe 
terenul stației mai mult de zece 
zile, pentru care trebuie să plă
tească locații. Peste 10 000 lei lo

Îndeletnicire rentabilă
Ion Ghinescu, activist cultural, 

comuna Boteni, județul Argeș :
Oamenii din partea Muscelului 

sînt recunoscuți ca fiind buni cres
cători de animale, valorificînd op
tim condițiile de care dispun, ex
periența și priceperea lor. Rar 
gospodar care să nu aibă în curtea 
sa cite 2—3 animale mari, ovine, 
porcine etc. Unul dintre aceștia 
este și cooperatorul Ion Mareș, din 
comuna Boteni-Argeș, cunoscut in 
localitate pentru priceperea sa in 
zootehnie. în anul care s-a înche
iat, el a crescut și a predat la stat 
nu mai puțin de 4 bovine din gos

cații a plătit în acest an și C.A.P. 
Timpuri Noi din Poiana Mare.

Pe lingă cheltuielile suplimenta
re pe care le determină, imobili
zarea vagoanelor ne îngreunează 
și nouă activitatea, deoarece aces
tea sînt scoase din circuit. Pe de 
altă parte, abandonarea, vreme în
delungată, a materiilor și materia
lelor pe rampa stației provoacă 
degradarea lor, stînjenind, în ace
lași timp, și manevrarea vagoa
nelor.

Așa stînd lucrurile, așteptăm din 
partea conducerilor unităților care 
au la dispoziție vagoane C.F.R., 
precum și forurilor lor superioare, 
să ia măsurile necesare pentru 
prevenirea și înlăturarea unor ast
fel de neajunsuri.

podăria sa, însumind aproape 1 500 
kg carne, pentru care a încasat 
peste 16 000 lei.

Exemplul lui este urmat de mulți 
alți săteni din Boteni : Ion Pravăț, 
Dumitru Napotă, Ion Cirstian, Ion 
Zărnescu și mulți alții, care anual 
„onorează" cite 2—3 contracte de 
animale. contribuind și cu alte 
produse agroalimentare la fondul 
centralizat al statului. Ei realizea
ză astfel frumoase avantaje. Nu 
întîmplător numele lor este citat 
adesea la „Panoul de onoare" al 
satului.

constructorii..au
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cu... vapoare
Puiu Lupașcu, de la Institutul 

de cercetări și proiectări pentru 
construcții navale Galați, a rea
lizat o navă, aparent ca toate 
navele, dar. , de dimensiuni ne
obișnuite : 42 milimetri în lun
gime și 28 milimetri în înălțime. 
Dar lată și dimensiunile unor 
detalii de pe această mini-navă, 
echipată cu toate cele, ca și su
rorile sale la scară normală din 
flota de pescuit oceanic. Colacii 
de salvare au un diametru de... 
1 mm ; ancora — 1,8 mm ; an
tena radar — 1,9 mm ; lămpile 
de poziție — 0,6 mm, iar scripe
ții — 0,4 mm, prin ei trecînd 
cabluri mai subțiri decît firul 
de păr ! Autorul ei a obținut în 
toamna anului 1977 medalia de 
argint și cea de bronz la o în
tâlnire europeană organizată de 
federația de specialitate, ceea ce 
l-a situat pe primul loc in 
punctajul general al concursu
lui. Să mai menționăm că Puiu 
Lupașcu a mai creat — cu a- 
ceeași migală, iscusință și răb
dare — nu mai puțin de 300 de 
astfel de minimodele, între care 
și autoturisme, vagoane, loco
motive, case. Și cite și mai cite ! 
Si în lucrurile mici se poate 
pune pasiune mare 1

Campioni 
’77

Ultima performanță a porum
belului din imagine : a parcurs 
distanța Brno-Botoșani, de peste 
900 kilometri, intr-un timp re
cord : 12 ore și 20 minute, adu- 
cindu-i stăpinului său, Mihai 
Vasiliu, din satul Cătămărăști 
Vale, județul *Bbtoșahi’, o noua 
izbindă de invidiat. Spunem 
^Bouă“, pențru că la cele 9 

■•ari concutf-ui'iVinternaiionafti 
la care au participat îiviiltifnii 
ani porumbeii lui Mihai Vasiliu 
i-au adus acestuia mari satis
facții, nu mai puțin de 93 din
tre ei cucerind diferite premii 
și medalii. Acum, alți 100 de 
porumbei ai săi sînt antrenați 
pentru un record și mai răsu
nător in 1978. S-auzim de bine 1

Harghitenii ii spun cartofului 
„pîinea noastră". Și nu fără 
temei. Harghita este unul din 
județele mari producătoare de 
cartofi. Iar anul 1977 le-a adus 
nu numai recolte bune, ci și 
adevărate recorduri. Ca formă 
și greutate. După cum rezultă 

. și din imagine, foarte mulți car
tofi seamănă, realmente, ' cu 
niște franzele, atit ca formă, cit 

1 și ca mărime. In ce privește 
greutatea, la Stațiunea experi
mentală din Lăzarea au fost re
coltați cartofi de peste un kilo
gram și jumătate fiecare ! Gos
podinele sint optimiste. Nu vor 
mai cere la piață cu kilogramele, 
ci... un cartof, doi cartofi 1
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragă tovaiășe Nicolae Ceaușescu,
Cu profundă emoție am primit salutul ce mi-a fost adresat cu ocazia 

împlinirii a 80 de ani. în numele meu și al partidului nostru. Partidul Co
munist din Argentina, vă mulțumim profund pentru această frățească do
vadă de afecțiune.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea noastră că tradițio
nalele raporturi de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele 
noastre se vor dezvolta in interesul reciproc și al întăririi coeziunii mișcării 
comuniste. Astfel vom înainta spre obiectivul nostru de cucerire, prin acțiuni 
muncitorești și populare comune, a unei democrații înnoitoare, pe drumul 
spre socialism.

G. ARNEDO ALVAREZ
Secretar general

cinema
• Diamantele negre: PATRIA — 
9,15; 12,30; 16; 19,15.
O Aventurile maimuței Nuky: 
CAPITOL — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Mateiaș gîscarul: TIMPURI
NOI — 11.30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Scaramouche: LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FAVORIT — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Rîul care urcă muntele: CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Evadați din viitor: SCALA —
8.45; 11; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45,
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Căluțul cocoșat — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30, Misterul lui Herodot
— 18; 20: DOINA.
• Mark polițistul: VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• împușcături sub clar de lună:
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Condurul și trandafirul: FE
ROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,15, E- 
FORIE — 9; 12; 15,30; 19. FLA
MURA — 11,30; 15,45; 19.
• Sărbătoarea sălbatică: FLA
MURA — 9.
• Iarba verde de acasă: LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Al șaptelea continent: BU-
ZEȘTI — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Imposibila poveste de dra
goste: DRUMUL SĂRII — 16;
18; 20.
• Mike Mouse și Pluto — 9,45, 
Colecționarul — 11,45; 14, Ultima 
lună de toamnă — 16,15, Eclipsa
— 18,30; 20,30: CINEMATECA.
• Poruncă întunecată: GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ură: PROGRESUL —16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint:
BUCEGI — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.15,
• Melodiile Broadwayului: VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.

• Marele singuratic: FERENTARI 
— 15,30; 18; 20.
• Cîntecul lebedei: AURORA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Mama: CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20, COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.
• Regăsire: PACEA — 16; 18; 20.
• Omul liniștit: MUNCA — 15,45;
19.
• Iarna bobocilor: POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic: FLACĂRA — 11; 13,30; 16;
18,30; 20,30.
• Fair-play: COSMOS — 16; 18;
20.
• Melodiile nopții albe: VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Romulus cel Mare — 17; 
20.
• Opera Română: Motanul în
călțat — 11, Coppelia — 19.
• Teatrul de operetă: Stelele o- 
peretei — 10,30, Văduva veselă — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei): Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic: Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19,30.
• Teatrul de comedie; Preșul
— 19,30.
• Teatrul „Nottara“ (sala Studio): 
Audiență la consul (premieră)
— 19.
• Teatrul Giulești: Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Scufița 
cu trei iezi — io.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București: Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

(Urmare din pag. I)

întîrziat să-l avertizeze pe 
un reporter că aproape în
treaga producție de oglinzi 
a țării se fabrică la Buzău. 
Oglinzi în care oamenii 
să-și vadă chipurile. Dar o 
oglindă cuprinzătoare me
rită orașul însuși, hărnicia 
oamenilor săi. în această 
oglindă minunată ar putea 
fi reflectate faptele ce fac 
măreția și mindria anilor 
pe care îi trăim; s-ar pu
tea reflecta eforturile tita
nice ale oamenilor care 
propunindu-și să diver
sifice producția, s-au an
gajat, să spunem, in 
construirea unei fabrici 
de produse lactate sau 
în realizarea construcției 
de o arhitectură origi
nală a Fabricii de mobi
lă de la Nehoiu. cres- 
cind parcă în pieptul pădu
rii, sau a Fabricii de gar
nituri pentru frine și etan- 
șare de la Rîmnicu Sărat. 
Și, mai ales, s-ar cuveni 
reflectate salturile calita
tive înregistrate în toate 
întreprinderile industriale 
mai vechi sau mai noi ale 
orașului. îmi îngădui să fo
losesc expresia mai vechi 
cu convingerea că cititorul 
va accepta că pentru Bu
zău mai vechi poate în
semna o vîrstă de 10—12 
ani. Ar putea fi reflectat 
în această posibilă imagi
nară oglindă și faptul că 
un mare procent din pro
ducția de electrozi a țării 
se realizează aici, că buzo- 
ienii sint producătorii unici 
ai aparatelor de cale pen
tru ramificații C.F.R. Ori 
că din 1973 se produc aici 
piese și subansamble peri- 
tru tractoare, iar orașul a 
devenit nu de mult și 
centru siderurgic prin in
trarea în funcțiune a lami
norului de sirmă și pro
duse din sirmă. Ar putea fi 
reflectate, in această oglin
dă, noile cartiere de locu
ințe, blocurile moderne, 
multe din ele purtînd nu
me de flori, parcă pentru a 
nu se dezice de „vanitatea" 
de a propune prin Parcul 
Cringului și Parcul Tinere
tului argumente din cele 
mai concrete privind încli
nația locuitorilor orașului 
către frumos. Și cite alte

realizări minunate nu și-ar 
afla locul în strălucirea a- 
cestei oglinzi cuprinzătoa
re, in care, se înțelege, mai 
intii-, se cuyine . să-și afle 
chipul oâmenii; autoHi a- 
cestor realizări ! De ce nu 
i-am cita pe cîțiva dintre 
ei ? Iată: la întreprinderea 
de utilaj tehnologic, dato
rită inițiativei oamenilor 
muncii, au fost realizate, 
prin forțe proprii, coturi de 
întoarcere cu rază scurtă și 
pereți groși, care se adu
ceau din import. Era în 
fază avansată, cînd m-am 
aflat ultima oară la Buzău, 
cea de a doua linie tehno
logică destinată acestor
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ÎN PRIMA LUNĂ A NOULUI AN

Sportivi români în întreceri internaționale
Chiar din primele zile ale noului 

an, sportivii români au fost sau sînt 
prezenți la importante competiții in
ternaționale. început în ultimele zile 
ale anului trecut, „Turneul celor șase 
națiuni" s-a încheiat la Sofia cu o 
frumoasă victorie a selecționatei 
României, care a terminat neînvinsă 
întrecerea (10 puncte din 5 jocuri). 
Pe locurile următoare s-au clasat : 
Austria (8 puncte), Elveția (4 p),
Italia, Ungaria (cite 3 p) și Bulgaria 
(2 p). în ultimele zile ale competi
ției, tinerii hocheiști români au în
vins cu 5—1 formația Italiei și cu 
11—5 echipa Bulgariei.

Printre- întrecerile ce vor urma 
se află : turneul de handbal mas
culin de la Coruna (Spania), 
care începe la 6 ianuarie, cu 
participarea reprezentativelor Ja
poniei, Spaniei, României și Uniunii 
Sovietice ; campionatul european de 
tenis (pe teren acoperit) pe echipe,

formația noastră urmînd să debuteze 
la 8 ianuarie la Amsterdam, cînd va 
întîlni echipa Olandei ; campionatele 
europene de patinaj (artistic, în 
Franța, cu startul la 31 ianuarie ; vi
teză, în Norvegia, 28—29 ianuarie) : 
campionatul mondial de bob (în 
S.U.A., cu începere de la 29 ianua
rie) ; campionatul mondial mas
culin de handbal (în Danemarca, în- 
cepînd de la 26 ianuarie) ; turneul 
echipei de box a României în Sta
tele Unite ale Americii, unde va în
tîlni selecționata țării gazdă (la 7, 
10. și 14 ianuarie).

Agențiile de presă au transmis ieri 
primele rezultate ale primului con
curs internațional feminin de tenis 
al anului 1978, la care ia parte și 
sportiva noastră Florența Mihai. Ea 
a debutat cu o victorie : 6—2, 6—1 în 
fața jucătoarei americane Jeanne 
Eveft.

În cîteva rînduri
„Turneul campionilor" la tenis, 

concurs care reunește pe primii opt 
clasați in „Marele premiu — F.I.L.T.", 
începe azi la „Madison Square Gar
den" din New York. Cei opt concu- 
renți au fost repartizați în două 
grupe preliminare, după cum ur
mează : grupa A : Guillermo Vilas 
(Argentina) — câștigătorul „Marelui 
premiu — F.I.L.T.", Manuel Orantes 
(Spania), Eddie Dibbs (S.U.A.) și 
Jimmy Connors (S.U.A.) ; grupa B : 
Brian Gottfried (S.U.A.), Bjorn Borg 
(Suedia), Raul Ramirez (Mexic) și 
Roscoe Tanner (S.U.A.).

Campionatul european de hochei 
pe gheață (grupa A) rezervat echi
pelor de juniori a fost cîștigat la ac
tuala ediție în mod surprinzător de 
selecționata Finlandei. In turneul fi
nal al competiției, disputat la Hel
sinki, echipa Finlandei a totalizat 
6 puncte, fiind urmată de formațiile 
U.R.S.S. (4 puncte), Suediei (2 punc
te) și Cehoslovaciei (zero puncte). în 
meciul decisiv, tinerii hocheiști fin
landezi au întrecut cu 6—5 (1—2, 
1—1, 1—0, 2—2, 1—0 — după prelun
giri) reprezentativa U.R.S.S.

Rețeaua comercială se extinde
(Urmare din pag. I)

și pentru materiale de construcții, 
case de comenzi etc. Unitățile de 
pline, lapte și produse lactate, legu
me, fructe și răcoritoare vor fi ast
fel construite incit la 2 500 locuitori 
să revină cel puțin o asemenea uni
tate comercială. Cit privește extin
derea rețelei comerciale rurale, s-a 
prevăzut ca în afara unităților stabi
lite în cele 3 trepte de organizare, 
să mai funcționeze unități alimen
tare și nealimentare amplasate in 
clădirile construite pentru cazarea 
muncitorilor sau in apropierea aces
tora, în cadrul I.A.S.-urilor, pe șan
tierele de irigații și îmbunătățiri fun
ciare, pe principalele trasee turistice 
etc.

Prin aplicarea noilor norme — 
care se va face în două etape, una 
pînă în 1980 și a doua în perioada 
1981—1990 — se va ajunge la spo
rirea suprafeței comerciale ce revine 
la 1 000 de locuitori. în mediul urban,

de exemplu, creșterea va fi de aproa
pe 60 la sută.

Realizarea construcțiilor comercia
le — avînd la bază noile norme de 
organizare — se face în cadrul de
taliilor de sistematizare a localități
lor, noile unități urmînd să fie am
plasate cu prioritate la parterele și 
nivelurile inferioare ale blocurilor 
de locuințe.

Deșigur, în normele generale de 
organizare și dezvoltare a rețelei co
merciale șl de alimentație publică, a 
căror aplicare va începe din acest 
an, sînt cuprinse și alte prevederi și 
detalii. Scopul acestor norme îl con
stituie îmbunătățirea aprovizionării 
populației prin distribuirea mai ar
monioasă în teritoriu a rețelei de 
magazine și diversificarea sa ca pro
fil, dîndu-se astfel posibilitate cum
părătorilor să-și procure cu ușurință 
și cit mai aproape de locuință măr
furile necesare, și in primul rind măr
furile alimentare și nealimentare de 
cerere curentă.

Energiile înalte 
de la „Rade Konciar44
Fie că se discută despre forța eco

nomică a Zagrebului, fie despre bo
gatele sale tradiții de luptă revolu
ționară, numele întreprinderii „Rade 
Konciar" revine mereu în atenție. Și 
nu e puțin lucru, știut fiind că Za
grebul este cel mai puternic centru 
industrial al Iugoslaviei, că aici fiin
țează și produc zeci și zeci de mari 
întreprinderi din cele mai diverse 
ramuri ale industriei : construcții 
de mașini, electrotehnică, chimie, 
farmaceutică, confecții, alimentară... 
Cu aceste cîteva date de ansamblu, 
aflate de la gazde in drum spre în
treprindere. soseam în moderna uni
tate economică a orașului.

La intrare se ridică statuia erou
lui național Rade Konciar, fost mun
citor în această uzină. Ni s-a 
spus că aici mai lucrează unii dintre 
foștii săi tovarăși 
de muncă, care 
și-1 reamintesc ca 
pe un om hotă- 
rît și energic, în
setat de dreptate, 
din care a făcut 
crezul întregii 
sale existențe.
Intrat în partidul comuniștilor încă 
de pe cînd era tînăr muncitor 
metalurgist, Rade Konciar a devenit 
secretar al Partidului Comunist din 
Croația, numărîndu-se printre _ con
ducătorii luptei de rezistență împo
triva fascismului. Rănit într-o bă
tălie, a căzut în mîinile poliției 
și, după grele torturi, a fost con
damnat la moarte. Sfătuit să ceară 
grațierea, eroul a răspuns cu dem
nitate: „Nu vă cer milă, fiindcă 
nici eu nu aș avea pentru voi". 
Gloanțele l-au răpus la numai 31 
de ani, dar gestul său eroic — 
multiplicat în acei ani grei în mii și 
mii de secvențe asemănătoare — a în
tărit cugetele și a însuflețit conștiin
țele în lupta aspră pentru înfrânge
rea fascismului, iar mai tîrziu în 
bătălia pentru victoria socialismului.

Modesta fabrică de pe vremea lui 
Rade Konciar (in 1945 producea mo
toare pină la 30 CP și transforma
toare pînă la 5 kW) a devenit astăzi 
o mare și modernă unitate econo
mică, aparținînd unui domeniu de 
vîrf — industria electrotehnică. O 
mare întreprindere, pe porțile căreia 
intră și ies zilnic circa 16 000 de 
muncitori ; o mare întreprindere ce 
produce o gamă largă de agregate și 
aparate electrice — pînă la electro
motoarele destinate sâ dea viață 
hidro și termocentralelor, locomoti
velor electrice. Este uzina cea mai 
importantă de utilaje și mașini elec
trice din Iugoslavia, bucurîndu-se 
de o solidă reputație peste hotare, 
întrucît mai bine de un sfert din 
produsele sale iau calea exportului.

Creșterea întreprinderii este grăi
toare pentru ritmul dinamic în care 
se dezvoltă energetica iugoslavă. 
Dacă sistemul energetic național fur

Note de călătorie 
din R. S. F. Iugoslavia

niza în 1970 circa 26 de miliarde 
kWh, planul producției unităților 
energetice prevede ca pînă în 1980 
producția de energie electrică să 
atingă 70 de miliarde kWh, ceea ce 
înseamnă aproape o triplare în de
cursul unui singur deceniu. Acest 
ritm este, evident, rezultatul unui 
efort susținut. Pe lingă ceea ce s-a 
construit, întreg teritoriul țârii este 
împînzit cu șantiere energetice. La 
Kostolac, lingă Dunăre, se va înălța 
complexul energetic „Drmno", ce va 
cuprinde o termocentrală și o ex
ploatare carboniferă ; pe cursul su
perior al Dravei s-a montat de cu- 
rînd o turbină de 60 000 kW, la cea 
de a opta hidrocentrală de aici ; 
pe Neretva se înalță două noi 
hidrocentrale, care vor furniza, îm
preună cu cele două existente aici, 

peste 2,5 miliarde 
kWh (acestora li 
se vor adăuga în 
perioada urmă
toare, pe același 
rîu, o salbă de 
alte cinci centra
le hidroelectri
ce) ; _ în localita

tea Sostanj a intrat în proba de 
producție termocentrala „Sostanj-4“, 
care cu cei 335 megawați ai săi va 
spori capacitatea complexului termo- 
energetic de aici la 745 MW, ceea ce 
îl situează pe locul al treilea in și
rul unităților de acest fel din Iu
goslavia ; lingă orașul Priștina s-au 
bătut de curînd „cei dintîi țăruși" la 
o nouă termocentrală de 600 000 
de kW. Li se va adăuga, de aseme
nea, viitorul gigant energetic al coo
perării româno-iugoslave, „Porțile de 
Fier II".

...Aici, la „Rade Konciar", am fost 
bucuros să aflu că sint bine cunos
cute și apreciate realizările energe
ticii și electrotehnicii românești, că 
sînt prețuite relațiile de cooperare 
strînsă, stabilite cu unități similare 
din țara noastră. Am putut constata 
cu prilejul vizitei dorința vie de a 
intensifica această conlucrare, de a 
investiga și valorifica și alte posibi
lități de adîncire și diversificare a 
cooperării, interlocutorii exprimîn- 
du-și convingerea că aceasta contri
buie la întărirea continuă a priete
niei frățești dintre cele două po
poare. ‘

Lucrătorii întreprinderii „Rade 
Konciar", ne spuneau gazdele, alcă
tuiesc o mare, puternică și strîns 
unită familie muncitorească, anga
jată cu întregul său potențial creator 
în opera de edificare socialistă a 
țării. Răstimpul pe care l-am pe
trecut în perimetrul său, deși scurt, 
m-a făcut să înțeleg că spusele in
terlocutorilor nu erau o simplă fi
gură de stil.

Silviu ACHIM

[Mușcata din imagine a eres- ■ 
cut într-una din încăperile în
treprinderii de prelucrare a lem- • 

nului din Reghin. Dintr-o sim-

Ip'ă ramură sădită intr-un mic î 
ghiveci. Prin ce miracol biolo- ] 
gic a putut crește la înălțimea

Ide peste trei metri in mai pu- ■ 
țin de un an — asta e treaba I 
specialiștilor. Noi să reținem, ■ 
deocamdată, această imagine,

[dar care și ea este relativă, in- 
trucit pînă la primăvară — con- ] 
form previziunilor — planta își

[va dubla ină’țimea. Foarte bine! i 
Dar ce se întîmplă cu tavanul ?
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Rubricâ realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

1

bucuria să cunosc cîteva 
pagini. Pretutindeni am 
deslușit o' aedeași- unică as
pirație spre mai bine, spre- 
maisirumjK «

Aeum, Zăpada""ți-a arun
cat mantia albă peste cîm- 
puri și grădini. Pomii se o- 
dihnesc pentru viitorul tra
valiu al fructelor. Oamenii 
însă nu au odihnă, nu vor 
să aibă odihnă. Ei vor să 
intre intr-un nou an cu 
fruntea sus, pregătiți să 
adune în simbolica oglindă 
noi fapte de muncă, de 
eroism muncitoresc.

în ultima întilnire cu me
leagurile buzoiene cineva 
mi-a vorbit de intensele

Tezaurul din oglindă
produse, urmînd să se con
struiască și o a treia. La 
întreprinderea de geamuri, 
care îți dă vizitind-o im
presia unei imense farma
cii, au fost realizate, prin 
autodota re, piese de schimb 
în valoare de cinci milioa
ne lei. între realizările re
cente: o linie de ecranare 
de protecție, adaptări și 
modificări la instalații, ia 
cuptoare. Cu alte cuvinte, 
idei de milioane, cum sînt 
rezumate în limbaj reporte
ricesc, idei pe care și-au 
pus semnătura mii de au
tori, intre care i-aș numi 
pe maistrul Constantin Pă- 
trașcu, pe șeful de echipă 
Grigore Nițu, pe lăcătușul 
mecanic Dumitru Petcu, pe 
maistrul Iosif Bucur, cu 
satisfacția insă de a ști că 
atitea alte nume de oameni 
harnici iși merită locul lin
gă ei,

M-am aflat în repeta
te rinduri in mijlocul oa
menilor muncii din jude
țul Buzău. în întreprin
deri industriale din Buzău, 
în comune, la Pietroasele 
sau Ja Ulmi, unde un pri
mar tînăr de vreo treizeci 
de ani își adaugă muncii de 
mare răspundere obștească 
și pe aceea de „cronicar" al 
vieții comunei, ținînd, la zi, 
un jurnal de reală origina
litate, din care am avut

cercetări arheologice ce se 
fac la Pietroasele, în alte 
localități, de rezultatele a- 
cestora. Se aduc la lumina 
zilei mărturii care atestă 
statornicia pe aceste pla
iuri. Timp de sute și mii 
de ani. Se presupune că 
undeva ar fi fost găsite 
formele în care a (ost tur
nată „Cloșca cu puii de 
aur", unul din cele șapte 
tezaure descoperite în re
giune, document al iscusin
ței, al aptitudinii pentru 
frumos. Și, evocîndu-1 aici, 
însoțindu-1 de admirația cu 
care vizitatorii din țară și 
străini înconjoară vestitul 
tezaur expus la Muzeul de 
istorie al Republicii, este fi
resc să ne gîndim la tezau
rele pe care azi, durabil, cu 
hărnicie, oamenii le inalță 
pentru prezent și viitorime. 
Fie că este vorba de impu
nătoarele tezaure industriale 
care au rolul determinant 
în faptul că județul Buzău 
este de peste 50 de ori mai 
puternic decît acum 40 de 
ani, iar valoarea producției 
industriale buzoiene din 
1938 este realizată în șase 
zile. Fie că este vorba de 
un alt tezaur, .ivit din mina 
dăruită, din talentul, oame
nilor. Nu departe de ora
șul de reședință, la Măgu
ra, an de an, tineri artiști,

participant la cunoscuta ta
bără de sculptură, fac ca 
peisajul dominat de pomi 
eu arhitecturi originale ■ na 
fie populat și înnobilat de 
lucrări de artă, constituite 
într-un impresionant mu
zeu. Și, desigur, nu în- 
tîmplător unele sculpturi 
aduc spre azi chipul unor 
mari oameni ai istoriei pa
triei, ori poartă simbolic 
titluri ca „Meșterul Ma- 
nole", „încleștare", „Ceas 
solar", „Zbor". Pentru că se 
trăiește în acest județ — 
cu tradiții și in ce privește 
aviația — un autentic sen
timent al zborului sau, mai 
precis spus, al unui drum 
ferm către ziua de miine.

într-o localitate în a că
rei zestre moștenită de la 
trecut intrau citeva ate
liere de zaharicale sau de 
tîmplărie, în care se consi
dera un fapt de prosperi
tate să înregistrezi două fa
brici de teracotă și cîteva 
de tricotăle (a se înțelege 
prin fabrici niște banale 
ateliere), aflăm azi că se 
realizează o mare parte din 
producția țării de sirmă 
trasă și de electrozi de su
dură, din produsele prelu
crate de mase plastice, din 
totalul zahărului românesc, 
din producția de utilaj teh
nologic etc., etc.

Și cite alte realizări nu 
ar putea fi cuprinse în 
strălucirea simbolicei o- 
glinzi în care întotdeauna 
vom privi mai intii chipu
rile autorilor ei, ale harni
cilor oameni ai muncii. Și 
cite realizări nu se vor a- 
dăuga în anii ce vin ! La 
vremea potrivită, generoa
să, oglinda le va aduna in 
sine pentru ca, reflectîn- 
du-le, să Ie înfățișeze țării 
drept semnificativă carte de 
vizită. Drept carte de vizită 
a fertilității și eficienței 
muncii duse într-un climat 
al calității, într-un timp în 
care cu toții am învățat 
definitiv că proiectele asu
mate sînt, în fapt, viseie 
pe care le trăim, împlinin- 
du-le cu brațele și gîndu- 
rile noastre. Să privim și să 
visăm totodată la străluci
rea inegalabilă a acestui 
mereu sporit tezaur din o- 
glindă. Din oglinda muncii.

„SPUTNIK"

IIN CAPITOL NOU 1N CERCETAREA MEDICALĂ
Implantul de radiostimulatori

Se poate spune cu deplin temei 
că printre traumatismele grave cele 
cerebro-spinale se situează pe un 
loc principal. Un accident stupid, 
petrecut într-o singură clipă, poate 
face ca oameni sănătoși și viguroși 
să devină niște invalizi, țintuiți la 
pat. în secția de traumatisme cere
bro-spinale a Institutului de chirur
gie din cadrul Academiei de medi
cină a U.R.S.S. au fost tratate nu 
puține astfel de cazuri : un campion 
de bob a ajuns în această secție ca 
urmare a răsturnării săniei sale ; 
un cunoscut fotbalist a fost 
spitalizat din pricina unui accident 
de mașină ; printre pacienți s-a 
numărat, de asemenea, un miner 
din Siberia, prins sub roca surpată, 
într-o galerie subterană.

După cum atestă statisticile, nu
mărul unor astfel de pacienți tinde 
să crească în întreaga lume — fapt 
de altfel firesc dacă se ține seama că 
tot mai multi oameni își petrec va
cantele la munte, sar de pe trambu
line. practică slalomul și circulă cu 
autovehicule pe șosele. Deci, cu cit 
viața omului devine mai activă, 
cu atit cresc și riscurile ! Ce e de 
făcut, ce poate face medicina pen
tru a ameliora această situație?

Electrostimularea nu este o idee 
nouă. Medicina o folosește de 
multă vreme. Această metodă a con
tribuit la realizarea grefelor de ini
mă — cea mai mare senzație medi
cală din ultimul deceniu. Pentru ca 
inima să-și reia activitatea după o 
astfel de intervenție, este nevoie să 
fie stimulată printr-o puternică 
descărcare de energie. Un rol tot 
atit de important are și ac
tivarea pe cale electrică a muș
chilor. Aparate destinate să fur
nizeze o forță artificială muscu
laturii, în condiții de imponde
rabilitate. sînt instalate in na
vele spațiale. Doctorul în medi
cină Arkadi Livșiț. șeful amintitei 
secții de traumatisme cerebro-spina
le, consideră „electrostimularea" 
drept o metodă de tratament promi

țătoare și în domeniul de care se 
ocupă. Ea poate elimina efectul du
rerii și poate asigura „dirijarea" u- 
nor organe ale căror funcțiuni au 
fost dereglate dintr-o cauză sau alta, 
în prezent, electrostimularea se 
practică doar în cazuri grave, dar 
doctorul este sigur că va veni o vre
me cînd această metodă va înlocui 
numeroase intervenții chirurgicale 
sau le va completa.

Cîtă vreme omul e sănătos, el 
ignoră funcționarea organelor sale 
interne. în interiorul .organismului 
său totul se desfășoară parcă au
tomat. Dar atunci cînd măduva 
spinării este afectată în vreun fel, 
semnalele trimise de organe nu 
mai ajung pînă la centrii cores
punzători din creier, iar acestea nu 
mai recepționează comenzile cen
trilor. Ar fi ușor ca acești bolnavi 
să fie ajutați, cu condiția ca să în
vățăm „să înșelăm" organismul. 
Pentru aceasta este suficient să în
locuim impulsul nervos printr-un 
impuls asemănător, produs de un 
generator. A și fost creat un sti
mulator al vezicii, slăbită ca ur
mare a unui traumatism cerebro
spinal.

Consacrîndu-se problemelor elec- 
trostimulării vezicii și altor orga
ne interne, Livșit a conchis că cele 
mai mari posibilități în această 
privință le-ar putea oferi însăși 
restabilirea funcțiilor organului 
răspunzător de aceste anomalii in
terne. Problema constă, deci, în a 
restitui, chiar și parțial, funcțiile 
măduvei spinării. Nimic mai firesc 
decît de a uni două puncte — cau
za și efectul — printr-o linie 
dreaptă. Dar dacă lucrurile simple 
sînt aproape întotdeauna firești, 
lucrurile cele mai firești nu sint 
întotdeauna simple. Doctorul a stu
diat tehnicile neurochirurgicale cele 
mai moderne, a efectuat un foarte 
mare număr de experiențe pe 
cîini, a colaborat cu ingineri pen

tru a crea un radiostimulator cere- 
bro-spinal.

Și iată rezultatele acestor străda
nii : Arkadi Livșiț, în colaborate 
cu academicianul Alexandr Viș- 
nevski, a efectuat cu patru ani in 
urmă prima operație din lume în 
scopul implantării unui radiostiinu- 
lator în măduva spinării unui 
om. Electrozi din platină (anod și 
catod), branșați la o sursă exte
rioară, au fost fixați în punctul de 
ruptură a măduvei spinării. S-a 
restabilit astfel conductibilitatea a- 
cesteia.

Totodată, de mai multă vreme el 
lucrează la aplicarea unei idei 
noi și curajoase — „regenerarea" 
măduvei spinării. în principiu, 
medicina poate realiza tot ceea ce 
nu contravine legilor fizicii și chi
miei Cu toate acestea, nimeni n-a 
reușit încă să dovedească dacă este 
posibilă o atare regenerare a 
măduvei spinării. în fond, Livșiț 
nu dispune nici el de probe abso
lute, dar experiențele pe cîini, la 
care lucrează de ani și ani de zile, 
sînt absolut concludente.

Toate persoanele operate trăiesc 
și sînt sănătoase. Fiecare an in 
plus trăit dc un om dotat cu un 
radiostiniulator cerebro-spinal con
stituie o nouă dovadă a reușitei in
tervenției. Experiența acumulată 
permite să se afirme că elec
trostimularea are cea mai mare 
eficacitate în abordarea precoce a 
problemelor traumatismului, atunci 
cînd nu sînt încă distruse toate struc
turile fibrelor. în asemenea cazuri, 
regenerarea este mai activă. „Dacă 
am spitaliza pacientul indată după 
accident, dacă s-ar respecta în am
bulanță condițiile de hipotermie 
(răcire) a suprafeței traumatismu
lui și dacă, în fine, am putea in
terveni fără întîrziere, rezultatele 
obținute ar fi mai presus de aș
teptări" — susține specialistul 
sovietic.

• 15 REVELIOANE 
ÎNTR-O SINGURĂ 
NOAPTE. Cei doi cosmonauți 
sovietici Iuri Romanenko și 
Gheorghi Greciko, aflați la 
bordul stației științifice orbitale 
,.Saliut-6“, au avut posibilitatea 
ca in noaptea Anului nou să 
sărbătorească de... 15 ori reve
lionul și să efectueze 14 călă
torii „in trecut", revenind din 
1978 in 1977. O performanță 
unică pe care o pot oferi numai 
zborurile cosmice.

• DISCREPANȚE.
tr-o recentă lucrare apărută la 
Paris, consacrată unor proble
me economice și sociale actua
le. matematicianul Robert Lat- 
tes atrage atenția asupra adîn- 
cirii discrepanțelor sociale. Dacă 
vreo 15 persoane posedă cite 
circa 1 miliard de franci, iar 
3 000 de persoane mai mult de

10 milioane franci fiecare, mi
lioanele de oameni ce alcătuiesc 
„jumătatea modestă" a națiunii 
franceze dispun de bunuri, in 
medie, sub 50 de mii de franci, 
într-un mod tot atit de suges
tiv autorul arată că 0,6 la sută 
din populație, reprezentind 
135 000 de familii, deține 15 la 
sută din avuția particulară, în 
timp ce, la polul opus, ar tre
bui adunată 60 la sută din popu
lație, adică 13.8 milioane fa
milii — sau de o sută de ori 
mai mult — pentru a totaliza a- 
ceeași avuție de 15 la sută.

• ULTIMA „IEȘIRE LA 
RAMPĂ". Ploua parcă sim
bolic la cimitirul Corsier-sur- 
Vevey din Elveția, cind rudele 
apropiate și un grup de prie
teni l-au condus pe neuitatul 
Chariot spre ultima sa „ieșire 
la rampă". Și majoritatea co
mentatorilor remarcau absența 
de la funeralii a fiicei preferate 
a lui Charlie Chaplin, cunoscuta

actriță Geraldine Chaplin, reți
nută de turnarea unui film. 
Fără îndoială — nota un co
mentator — însuși marele dis
părut, care a conferit cinemato
grafiei cu adevărat virtuțile de 
„a șaptea artă" ar fi încuviințat 
această absență, pe linia con
tinuării unei glorioase prezențe 
sub „luminile rampei".

• CREȘTERE VEGE
TALĂ STIMULATĂ. ° nouă 
metodă prin care pomii sînt tă
cuți să crească mult mai repe
de decît se dezvoltă ei pe cale 
naturală, a fost pusă la punct 
de un grup de cercetători din 
Dresda. Consemnînd această 
realizare, ziarul „Das Volk" 
precizează că este vorba de 
„stimulatori chimici de crește
re" care permit ca. în numai cî
teva luni, să se obțină „pomi 
riguroși" din simpli puieți. Pe 
cale naturală, o astfel de creș
tere s-ar realiza intr-un mare 
număr de ani.

DE PRETUTINDENI
• PILOT AUTOMAT 

PENTRU AUTOTURIS
ME. Un sistem electronic al
cătuit dintr-o cutie fixată pe 
motor și o comandă suplimen
tară la volan permite conducă
torilor auto să programeze vi
teza automobilelor. Sistemul 
este foarte simplu. După ce șo
ferul stabilește viteza dorită, 
creierul electronic menține a- 
ceastă viteză, indiferent de sta
rea drumului. Conducătorul auto 
trebuie doar să țină volanul și 
să fie atent la fluxul circula
ției. Regulatorul de viteză iși 
întrerupe activitatea in momen
tul in care conducătorul apasă 
pe pedale, pentru a accelera 
sau a frina. După ce se încheie 
intervenția conducătorului, cre

ierul electronic reimprimă ma
șinii viteza programată.

• UN „SETILĂ" CHI
MIC. Specialiștii de la Servi
ciul de cercetări a] Ministeru
lui agriculturii din S.U.A. au 
realizat un material care poate 
absorbi o cantitate de apă in- 
camparabil mai mare decît pro
pria sa greutate (între 1 800 și 
3 000 de ori, potrivit patentului). 
Materia primă de la care se 
pornește pentru obținerea aces
tui „Setilă" chimic o constituie 
făina, care este supusă unui 
tratament cu acrilonitril și cu 
soluții alcaline. Produsul este 
destinat unor operațiuni difici
le de evacuare a apei (cînd, de 
pildă, pompele nu sint utiliza
bile).

• METEORI URMĂ
RIȚI CU MICROFONUL 
Meteorii sînt observați în mod 
obișnuit cu ajutorul aparatelor

optice (inclusiv radarul). La 
Observatorul din Lamont-Do- 
herty (S.U.A.) s-au făcut expe
riențe reușite de urmărire a lor 
și cu mijloace acustice, mai ales 
atunci cind metodele vizuale nu 
mai pot fi folosite. Este vorba 
de microfoane speciale pentru 
infrasunete (care, după cum se 
știe, nu pot fi înregistrate cu 
urechea). Cercetătorii au așezat 
trei asemenea microfoane la o 
distanță de zece metri unul de 
altul. Din deplasarea în timp a 
undelor sonore „ascultate" de 
microfoane s-a putut deduce 
locul unde se producea zgomo
tul respectiv, Tripla oscilogra
mă a sunetului indica mișcarea 
meteorului pe cer.

• MARELE MAMIFER 
Șl MICUL CRUSTACEU. 
în ultimele decenii, balenele 
cresc și se înmulțesc mult mai 
repede decît înainte. Fenomenul 
acesta pare să fie — așa cum a 
arătat profesorul Gotthilf Her.:-

pel de la Institutul pentru ști
ința mării din Kiel (R.F.G.) — 
o replică a naturii la decima
rea acestor uriași ai apelor de 
către om. Oamenii de știință 
dau și o explicație : roiurile de 
krill — un crustaceu minuscul 
care trăiește în mările Sudului 
și care constituie principalul a- 
liment al balenelor — s-au ex
tins considerabil o dată cu îm
puținarea cetaceelor ; in felul 
acesta, balenele în viață dispun 
acum de o hrană mult mai îm
belșugată. deci și de condiții 
prielnice pentru dezvoltarea și 
proliferarea lor. Dar s-a ivit o 
nouă primejdie pentru ele : în 
prezent, mai multe țări pescu
iesc sau se pregătesc să pescu
iască mari cantități de krill, a- 
cesta fiind o sursă importantă 
de proteine ; specialiștii aver
tizează că. dacă aceste cantități 
vor depăși 100 de milioane de 
tone pe an, balenele nu vor mai 
avea suficientă hrană, efective
le lor reducindu-se pină la 
perspectiva dispariției totale...
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MESAJE DE ANUL NOU ANGOLA 1978 a fost declarat
CARACAS. — Tn mesajul de Anul 

nou. președintele Venezuelei, Carlos 
Andres Perez, a subliniat că în 1977 
economia națională a continuat să se 
dezvolte în același ritm ca în ulti
mii trei ani, 10 la sută. Producția 
agricolă a crescut cu peste 20 la 
sută, iar producția industrială cu 
peste 11 Ia sută. Șeful statului vene- 
zueiean și-a exprimat încrederea că 
în anul 1978 guvernul său va reuși 
să depășească dificultățile întîmpi- 
nate în cursul anului trecut.

Președintele Perez a subliniat ho- 
tărîrea Venezuelei de a acționa pen
tru întărirea . unității țărilor în curs 
de dezvoltare, subliniind că nici o 
țară nu poate fi cu adevărat inde
pendentă și suverană dacă nu spri
jină țările în curs de dezvoltare in 
lupta lor pentru o nouă ordine in
ternațională.

mesajul adresat po- 
cu prilejul Anului 

locotenent Olusegun 
Guvernului militar 

al

LAGOS. — în 
porului nigerian 
nou, generalul 
Obasanjo, șeful 
federal și comandantul, suprem
Forțelor armate ale Nigeriei, a sub
liniat necesitatea consolidării în con
tinuare a economiei țârii, a orien
tării investițiilor către obiectivele e- 
sențiale ale dezvoltării sociale și e- 
conomice și sprijinirii tinerei indus
trii nigeriene. Șeful statului a apre
ciat că 1977 a fost pentru Nigeria un 
an activ in sfera relațiilor externe. 
El a afirmat angajamentul țării sale 
de a sprijini neabătut eliberarea to
tală, definitivă a Africii de sub do
minația colonială.

NICOSIA. — Arătînd că anul 1977 
nu a adus nici un fel de progrese în 
soluționarea problemei cipriote, pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, a exprimat speranța că acest 
lucru se va produce in 1978, aducînd 
pacea și libertatea ciprioților greci 
și turci și punind capăt suferințelor 
poporului. El a lansat un apel comu
nității internaționale pentru a spri
jini aplicarea in Cipru a principiilor 
dreptului și justiției, pentru soluțio
narea politică a situației din insulă.

KINGSTON. — Primul minis
tru al Jamaicăi, Michael Manley, a 
relevat în mesajul său că 1978 va 
contribui la consolidarea ■ succeselor 
obținute pe linia eforturilor vizînd 
dezvoltarea țării. El a arătat că deși 
anul 1977 a ridicat o serie de pro
bleme legate îndeosebi de șomajul 
în rindurile tineretului, în ultimele 
luni s-au realizat pași înainte pe 
calea dezvoltării economiei, a salv
gardării resurselor naționale și a 
losirii acestora în beneficiul 
porului jamaican.

„An al agriculturii"
Cuvîntarea președintelui Aqostinho

acorda dezvoltării 
strucțiilor, lărgirii 

Transformarea 
stat de democrație 
și-a 
socialismului — a spus Neto — cere 
din partea tuturor o participare acti
vă la lupta pentru întărirea unității 
naționale, împotriva oricăror forme 
de dezbinare rasială și tribală.

Președintele Neto a relevat apoi 
rolul important. în construcția na
țională, al programului de dezvol
tare economică și socială elaborat 
de M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
precum și al planurilor partidului 
referitoare la lichidarea analfabetis
mului și la pregătirea de cadre na
ționale pentru toate sectoarele eco
nomiei.

LUANDA 3 (Agerpres). — într-o 
declarație radiodifuzată, Agostinho 
Neto, președintele M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, președintele R. P. An
gola, a anunțat că, printr-o hotărire 
a Biroului Politic al C.C. al parti
dului, anul 1978 a fost declarat in 
Angola an al agriculturii. El a men
ționat importanța deosebită a aces
tui sector, în care lucrează 85 la sută 
din populația activă a țării. în anul 
ce a început — a subliniat Neto — 
ridicarea productivității muncii, ex
tinderea suprafețelor cultivate, in
troducerea noilor tehnici agricole, 
sporirea numărului cooperativelor 
constituie principalele direcții de 
dezvoltare a agriculturii. în același 
timp, o atenție considerabilă se va

Neto
și con- 
de stat, 
într-un 

care

fo- 
po-

ge-

„Țările industrializate 
trebuie să manifeste
solidaritate cu cele

ZIUA INDEPENDENTEI BIRMANIEI

industriei 
sectorului 
Angolei 

populară 
propus ca obiectiv edificarea

in curs de dezvoltare “

Convorbirile președintelui S. U. A. în

COPENHAGA. — Primul ministru 
al Danemarcei, Anker Joergensen, a 
apreciat că guvernul social-democrat 
danez consideră combaterea șomaju
lui și a consecințelor acestuia drept 
sarcina cea mai importantă a sa.

CONAKRY. — Președintele Repu
blicii Guineea, Sekou Toure, a rele
vat în mesajul său hotărîrea po
porului guineez de a continua lupta 
pentru consolidarea independenței 
țării, pentru edificarea unei societăți 
a echității sociale și democrației 
populare. Mesajul reafirmă atașa
mentul Republicii Guineea la cauza 
unității africane, hotărîrea țării de a 
acorda și în viitor un larg sprijin 
mișcărilor de eliberare națională din 
Namibia și Zimbabwe, precum și 
luptei împotriva politicii de apartheid 
din R.S.A.

ADDIS ABEBA. — Secretarul 
neral al Organizației Unității Afri
cane, William Eteki Mboumoua. 
cheamă toate statele africane și miș
cările de eliberare să acționeze 
vederea întăririi luptei lor 
pentru eliberarea totală de 
lism a continentului african, 
du-se la disputele existente 
nele țări africane, mesajul 
speranța că părțile interesate își vor 
soluționa problemele prin negocieri. 
Mesajul îndeamnă toate țările afri
cane să întărească cooperarea în do
meniul economic și să construiască o 
nouă Africă independentă.

în
comune 
colonia- 
Referin- 
între u- 
exprimă

DELHI 3 (Agerpres). — Declarația 
comună dată publicității la Delhi, la 
încheierea convorbirilor dintre pre
ședintele S.U.A., . Jimmy Carter, și 
premierul indian, Morarji Desai, 
arată că părțile recunosc necesitatea 
creării „unei ordini economice inter
naționale mai echitabile" care să 
contribuie la „menținerea păcii în 
lume". „O ordine mondială de con
lucrare depinde de respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și alege 
propria sa formă de guvernămint și 
a dreptului fiecărei națiuni de a-și 
alege propriile căi politice, sociale și 
economice" — se relevă în declara
ție. Documentul menționează, în con-

tinuare, că „stocurile existente de 
arme nucleare trebuie să fie reduse 
și eventual eliminate, iar pericolul 
proliferării armelor nucleare să fie 
înlăturat, informează agenția U.P.I. 
Totodată se subliniază necesitatea 
reducerii progresive a armelor con
venționale spre o redirecționare a 
forțelor productive pentru binele 
omenirii.

RIAD 3 (Agerpres). — Președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, sosit marți la 
Riad pentru o scurtă vizită în Arabia 
Saudită, a avut o primă rundă de 
convorbiri cu regele Khalid, privind 
situația din Orientul Mijlociu.

BRASILIA. — Președintele Brazi
liei, Ernesto Geisel, a evidențiat în 
cuvîntarea sa radiotelevizată succe
sele țării sale în depășirea dificultă
ților economice și redresarea balan
ței de plăți. El și-a exprimat convin
gerea 
avans în viața economică și politică 
a țăfii.

că anul 1978 va marca un

ÎN ÎNCERCAREA DE A ÎNĂBUȘI LUPTA PENTRU LIBERTATE

A POPULAȚIEI MAJORITARE

cooperarea
MAPUTO 3 (Agerpres). — Autori

tățile rasiste din Rhodesia și R.S.A. 
își coordonează eforturile in încerca
rea de a înăbuși lupta africanilor 
pentru eliberare. După cum se arată 
într-un articol publicat în „New A- 
frican Development", mercenari și 
subunități ale forțelor regulate ale 
R.S.A. participă în rindurile unită
ților militare rhodesiene la opera
țiuni impotriva patnoților Zimbabwe. 
Aceste unități atacă, de asemenea, 
localități pașnice africane și violează 
teritoriul statelor independente.

Regimurile lui Vorster și Smith 
eteează-o rețea de baze aeriene mi
litare comune, care sint utilizate îm
potriva statelor Africii independente 
și a mișcării de eliberare națională. 
Aceste baze, arată publicația citată.

au în conducerea lor mercenari anga
jați din diferite țări vest-europene. 
Astfel, în R.S.A., în Transvaalul de 
est, în apropiere de frontiera cu Mo- 
zambicul s-a încheiat construcția 
unei baze aeriene cu destinație stra
tegică, utilizată de aviația rhodesia- 
nă în atacurile asupra teritoriului 
mozambican.

★
Potrivit unui comunicat al Fron

tului Patriotic Zimbabwe, dat publi
cității la Maputo,1 combatanții fron
tului au desfășurat în sud-estul Rho- 
desiei o operațiune militară împo
triva unităților regimului rasist în
sărcinate cu paza unui lagăr de Con
centrare. Au fost eliberați 80 de pa- 
trioți, care s-au alăturat combatan
ților frontului.

Sindicatele italiene
grevei

își mențin decizia 
generale

MARGINALII
Hrand sub șenilele buldozerelor

In ultimii zece ani, 
în țările Pieței comu
ne au fost distruse 5.1 
milioane tone de fruc
te : mere, pere, citrice 
și struguri. Valoarea : 
un miliard de mărci. 
Știrea apărea în mo
mentul in care la Con
ferința generală a Or
ganizației Națiunilor 
Unite pentru Alimen
tație și Agricultură 
(F.A.O.) se prezenta 
un tablou sumbru al 
situației alimentare 
mondiale.

Președintele confe
rinței, Thojib Hadi- 
widjaja, ministrul a- 
griculturii al Indone
ziei, arăta că in întrea
ga lume se înregistrea
ză cu mult 
mătate de 
persoane 
In timp ce 
meni suferă de foame, 
cantități uriașe de hra
nă sint distruse. Auto
cisterne stropind cu 
lapte șosele, macara
le aruneînd 
baloturi cu alimente, 
buldozere făcind una 
cu pămîntul grămezi 
uriașe de legume

peste o ju- 
miliard de 
subnutrite, 
atiția oa-

în mare

sint imagini fanteziste 
ale unui regizor năs
trușnic, ci tragice sec
vențe reale. E’xperții 
oferă spre justifica
re argumente sofis
ticate, dar consuma
torii din țările respec
tive știu din realitatea 
cotidiană că, în ciuda 
aparentului „surplus", 
trebuie să plătească de 
la an la an prețuri tot 
mai mari pentru pro
dusele alimentare. Ab
surdul situației nu se 
oprește însă aici. Con
sumatorii nu numai că 
plătesc prețurile arti
ficial ridicate pentru 
produsele agrare, ci 
suportă și costul ope
rațiilor de distrugere 
a acestora. Numai in 
1977 s-a cheltuit echi
valentul a cîteva sute 
de milioane de dolari 
pentru distrugerea 
„surplusurilor agrare"

Nu s-dr putea spune 
că, în condițiile unor 
asemenea flagrante 
procedee, in țările „so
cietății de consum" ar 
lipsi orice manifestare 
a sentimentului de 
culpabilitate față de

milioanele de înfome
tați de pe planeta 
noastră. La ora recla
melor, pe ecranele te
levizoarelor apar une
ori, pe fundalul unei 
imagini zguduitoare 
înfățișînd copii numai 
piele și os. apelurile 
unor organizații filan
tropice de a contribui 
cu un dolar, o liră 
sau un franc pentru a 
alina suferințele celor 
chinuiți de foame. Ac
țiunea in sine e lăuda
bilă, dar situația sute
lor de milioane de în
fometați rămine ne
schimbată. Nu in ac
țiuni filantropice rezi
dă soluția, ci in gospo
dărirea cu chibzuință 
ți in mai dreapta îm
părțire a roadelor de 
care Terra nu duce 
lipsă. Altminteri se a- 
junge la situația care 
depățețte culmile irați
onalului ca, în loc să 
aducă zîmbetul pe fața 
unui copil, portocalele 
să fie date drept hra
nă. nesățioaselor bul
dozere.

ROMA 3 (Agerpres). — Secretaria
tul Federației unice a centralelor 
sindicale 'italiene (C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I L.) a anunțat la Roma că, pentru 
moment, respinge ideea reluării dia
logului cu guvernul și că rămine in 
vigoare hotărirea privind organizarea 
unei greve generale de o zi in pe
rioada 10—18 ianuarie.

După ce luna trecută a respins pla
nul de austeritate prezentat de pri
mul ministru, Giulio Andreotti, se
cretariatul celor trei centrale sindi
cale, întrunit în ședință restrînsă, a 
apreciat ca insuficiente noile propu
neri formulate de premierul An
dreotti in ajunul Anului nou.

Noul guvern peruan
LIMA 3 (Agerpres). — La 1 ia

nuarie a.c., la Lima și-a preluat ofi
cial atribuțiile noul guvern peruan. 
Potrivit decretului-lege din 20 de
cembrie 1977. prin cate a fost apro
bată reforma administrației peruane, 
numărul ministerelor a fost redus 
de la 18 la 15, Departamentele agri
culturii Și alimentației au fuzionat, 
iar industria, turismul și comerțul 
au fost reunite într-un singur mi
nister. Totodată, au fost numiți noi

titulari la ministerele muncii (Jose 
Garcia Calderon), sănătății (Oscar 
Davila), aeronauticii (generalul Jorge 
Tamayo), transporturilor și teleco
municațiilor (Elvio Vanini) și ener
giei și minelor (Juan Sanchez). Con
ducerea Ministerului Industriei, Co
merțului. Turismului și Integrării a 
fost încredințată generalului Gaston 
Ibanez O’Brien, iar cea a Departa
mentului Agriculturii și Alirdentației 
— generalului Luis Arbulu.

C. VARVARA

La San Nicolo în Sudul Italiei buldozerele distrug torțe de roșii proaspete

Cursul dolarului american din nou în scădere
cercurile 
an a în- 

american, 
în

După cum se remarcă in 
financiare occidentale, noul 
ceput rău pentru dolarul 
care a înregistrat noi „recorduri' 
ce privește scăderea cursului său de 
schimb în raport cu alte monede oc
cidentale. Astfel, la bursa din

Frankfurt pe Main dolarul a fost co
tat, marți, la 2,0768 mărci vest-ger- 
mane, iar la bursele din Londra și 
Zurich cota sa de schimb în raport 
cu francul elvețian a scăzut sub doi 
franci.

Un interviu al președintelui 
It.F. Germania

BONN 3 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat radiodifuziunii vest- 
germane. președintele R.F.G., Walter 
Scheel, s-a pronunțat pentru coo
perarea dintre țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare în solu
ționarea dificultăților economice ale 
acestora din urmă. „Cred că putem 
elimina foametea de pe Pămînt, dar 
aceasta impune uriașe eforturi inter
naționale, în cadrul cărora țările in
dustrializate trebuie să manifeste so
lidaritate cu cele în curs de dezvol
tare". a declarat președintele vest- 
german. adăugind că țările occiden
tale industrializate trebuie să îm
partă bogăția lor în mai mare mă
sură cu cele in curs de dezvoltare, 
îndeosebi în ce privește transferul 
de noi tehnologii.

„Destinderea trebuie
prin măsuri

în domeniul dezarmării44
a

BONN 
articol

O declarație 
lui Willy Brandt

3 (Agerpres). — Intr-un 
publicat în săptămînalul

„Vorwărts", președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F.G., Willy 
Brandt, evidențiază necesitatea con
tinuării politicii de destindere în re
lațiile dintre statele cu orînduiri so
ciale diferite. „Trebuie să adincim 
acest proces de destindere și să-l 
ferim de insuccese". Președintele 
P.S.D. a relevat, de asemenea, că 
procesul de destindere trebuie să fie 
„garantat de inițiative in domeniul 
dezarmării".

ANKARA

Consultări privind 
soluționarea crizei 

de guvern
ANKARA 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, Btilent Ecevit, 
însărcinat cu formarea noului guvern 
al țării, a conferit marți cu Necmet- 
tin Erbakan, președintele Partidului 
Salvării Naționale. întrevederea a 
marcat încheierea contactelor lui 
Biilent Ecevit, începute duminică, în 
scopul formării guvernului. Premie
rul desemnat turc a declarat că va 
prezenta componența noului guvern 
președintelui țării, Fahri Koruturk, 
în cursul zilei de miercuri sau joi.

Excelenței Sale U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii 

Birmane, sint deosebit de bucuros să vă adresez, în numele poporului român 
și al meu personal, călduroase felicitări, sincere urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului birmanez.

Fie ca relațiile dintre țările noastre să cunoască o dezvoltare și diversi- 
român și birman, al păcii și colabo-ficare continuă, spre binele popoarelor 

rării internaționale.

Poporul birman sărbătorește azi 
împlinirea a trei decenii de la pro
clamarea independenței naționale. 
La 4 ianuarie 1948, deasupra cupolei 
aurite a celebrei pagode Shwe 
Dagon din Rangoon a fost înăl
țat pentru prima oară steagul 
Uniunii Birmane, eveniment care a 
încununat înfăptuirea năzuinței po
porului birman de a păși pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare. Salu
tată cu simpatie de poporul român, 
ca și de toate popoarele iubitoare 
de pace și libertate, apariția pe 
harta lumii a noului stat asiatic 
independent a fost rodul unei lupte 
îndelungate pentru scuturarea ju
gului colonial, pentru emancipare 
națională și progres social.

După cucerirea independenței a- 
ceastă străveche țară și-a concen
trat eforturile spre lichidarea gre
lei moșteniri a trecutului, spre dez
voltarea economică și socială — în 
special după venirea la putere a 
Consiliului Revoluționar condus de 
generalul Ne Win. A fost inițiat un 
vast program de dezvoltare, cu
noscut sub denumirea „Calea bir- 
mană spre socialism", și s-a acțio
nat pentru traducerea sa în via
ță. Măsurile adoptate în acești 
ani au dus la lărgirea și con
solidarea sectorului de stat în 
economie prin naționalizarea băn
cilor, companiilor de asigurări 
și a comerțului exterior, prin 
preluarea întreprinderilor din in
dustria extractivă și din alte ra
muri. In prezent, din totalul pro
ducției industriale, 75 la sută se 
realizează în sectorul de stat, care 
mai cuprinde asemenea sectoare

R. P. CHINEZA

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

importante ca energia electrică, 
transporturile feroviare și aeriene, 
marina comercială și altele. S-au 
creat întreprinderi de prelucrare a 
petrolului și metalelor, de materiale 
de construcții și îngrășăminte, s-au 
extins cercetările pentru depistarea 
unor noi zăcăminte de materii pri
me. în acest an, investițiile statu
lui în industrie s-au dublat față de 
anul trecut. Reforma agrară, urma
tă de crearea unei rețele de coo
perative, a dus la creșterea substan
țială a producției agricole. Birma- 
nia fiind unul din marii exporta
tori de orez ai lumii. S-au înre
gistrat progrese în domeniul invă- 
țămîntului, sănătății și ocrotirii so
ciale. Un moment important in 
dezvoltarea statului birman l-a 
constituit proclamarea, în urmă cu 
patru ani, a Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane — statul birman 
promovînd, pe plan extern, o poli
tică de colaborare cu toate țările, 
indiferent de sistemul lor politic și 
social.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie realizările poporu
lui birman, eforturile pentru acce
lerarea înaintării țării pe calea 
dezvoltării economico-sociale in
dependente. între țara noastră și 
Birmania s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, bazate pe 
stimă și respect reciproc. Nu în
cape îndoială că dezvoltarea conti
nuă și în viitor, pe multiple pla
nuri, a acestor relații corespunde 
intereselor ambelor popoare, cau
zei păcii, înțelegerii și conlucrării 
rodnice între națiuni.

v. o

I

Vizita tovarășului Hua Kuo-fen în zona 
industrială

PEKIN 3 (Agerpres). — Hua Kuo- 
fen, președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, a vizitat, 
în zilele de 1 și 2 ianuarie, zona in
dustrială Tangshan — transmite a- 
genția China Nouă. In cursul întîl- 
nirilor cu muncitorii de la minele 
din Tangshan și de la Oțelăria nr. 2, 
cu reprezentanții unităților fruntașe 
din alte sectoare de activitate, Hua 
Kuo-fen a evidențiat faptul că pro
ducția medie zilnică de cărbune a

Tangshan, 
trecut ni-

Tangshan
minelor Kailuan, din zona 
a atins, în decembrie anul
velul realizat înainte de cutremurai 
care a afectat această regiune. Tot
odată, au fost depășite sarcinile de 
stat la producția totală de cărbune și 
la lungimea tunelurilor săpate în 
mine. Hua Kuo-fen a subliniat im
portanța cercetărilor științifice, men- 
ționînd că, fără știință și tehnică a- 
vansată nu este posibil să crească 
producția și să se realizeze moder
nizarea agriculturii, industriei, apă
rării naționale.

agențiile de presă transmit
întrevedere între pre

ședintele Franței și secreta
rul general al O.N.U. La Pa- 
ris a avut loc, marți, o întrevedere 
între președintele Franței, Valery 
Giscard d Estaing, și secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, sosit 
in aceeași zi in capitala franceză. 
După întrevedere, Kurt Waldheim a 
relevat că a abordat cu președintele 
francez situația internațională în an
samblu, îndeosebi aspectele privind 
Orientul Apropiat, situația din Afri
ca și problemele privind dezarmarea, 
în context, secretarul general al 
O.N.U. a reafirmat necesitatea găsirii 
„unei soluții globale" în problema 
Orientului Apropiat.

au avut loc alegeri pentru adunarea 
legislativă locală. Comisia electorală 
indiană a anunțat că pînă acum 40 
din cele 60 de mandate ale adună
rii au revenit candidaților Partidului 
Comunist (marxist) din India al că
rui secretar general este P. Sunda- 
rayya. Dobîndind majoritatea abso
lută în adunarea legislativă a statu
lui. reprezentanții P.C. (marxist) din 
India urmează să formeze guvernul 
local.

HotărîrC. Comitetul Central al
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Sovietice au adoptat o hotă- 
rîre privind distribuirea 
manualelor școlare, in 
1978—1983, elevilor din 
cultură generală.

gratuit a 
perioada 

școlile de

Succes comunist în ale
gerile locale din India. In 
statul indian Tripura, din estul țării.

Convorbiri polono-sovie- 
tiCe Ministrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, Emil Wojtaszek, sosit 
marți într-o vizită în U.R.S.S., a în
ceput convorbirile cu omologul său 
sovietic, Andrei Gromîko. Sint exa
minate, după cum relevă agenția 
P.A.P., probleme ale adîncirii colabo
rării polono-sovietice, precum și 
unele probleme internaționale actua
le de interes comun.

Vizita senatorului ameri
can Edward Kennedy in 
R. P. Chineză. Ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Chineze, Huan Hua, a conferit cu se
natorul american Edward Kennedy, 
care întreprinde o vizită la Pekin — 
informează agenția China Nouă. 
Edward Kennedy a avut, de aseme- 

întrevedere cu ministrul chi- 
comerțului exterior, Li Cian.

nea, o 
nez al

ECONOMIȘTI OCCIDENTALI DESPRE BILANȚUL ANULUI 1977 ÎN LUMEA CAPITALISTĂ

ANII TREC
De la Washington la Tokio, lumea 

capitalistă a pășit in noul an ducind 
cu ea — sau, cu un termen contabil — 
reportînd același motiv de neliniște 
și preocupare : criza economică. O 
criză în multe privințe deosebită de 
toate celelalte „seisme" de aceeași 
natură care, in ultimul secol, au 
zdruncinat periodic „economiile de 
piață". între altele, deosebită și prin 
aceea că „tratamentul clasic" admi
nistrat in astfel de situații s-a dove- . 
dit ineficient. în cei patru ani de la 
declanșarea actualei crize, țările ca
pitaliste s-au străduit, în repetate 
rinduri. să impulsioneze activitatea e- 
conomică, dar. de fiecare dată, an
grenajul productiv și-a încetinit 
mișcarea la scurt timp după punerea 
în aplicare a programelor de relan
sare. Nu intimplător situația din e- 
conomia capitalistă a fost asemuită 
de un bancher englez cu cea a unui 
boxer care, căzut Ia podea, incearcă 
să se ridice, înainte de a se fi resta
bilit.

Datele statistice sint edificatoare în 
această privință. Potrivit Organiza
ției pentru Colaborare și Dezvoltare 
Economică, ce grupează 
Jele 23 de țări capitaliste, ritmul de 
creștere a fost anul trecut dp nu
mai 2 la sută in perimetrul O.C.D.E. 
Proporția de folosire a capacităților 
de producție a scăzut la 60—70 la 
sută, slăbind competitivitatea produ
selor, iar peste 17 milioane de per
soane sint in stare de șomaj sau au 
fost aruncate la periferia activității 
productive. Anemia economiei n-a 
dus, însă, la scăderea febrei prețu
rilor și aceasta constituie principala 
caracteristică a actualei crize. Rata 
de creștere a inflației rămine de 3 ori

principa-

mai ridicată decit in deceniul tre
cut.

Dar și mai îngrijorător este faptul 
că nici 1978 nu promite să fie un an 
mai bun. Specialiștii O.C.D.E. au a- 
vertizat țările în cauză că, in absența 
unor măsuri „eficiente" de relansare 
economică. șomajul și inflația vor 
crește in continuare, cu toate conse
cințele economice, politice și sociale 
negative decurgind de aici. Comen
tatorii occidentali consideră insă că 
rădăcinile crizei sint atît de profunde, 
incit ar fi zadarnic să se aștepte re
zultate rapide și durabile. Este pus 
în cauză însuși „modelul" creșterii 
economice postbelice.

Nu constituie pentru nimeni un 
secret că în perioada de după cel 
de-al doilea război mondial și pînă 
prin anii 1970 unele țări capitaliste 
au cunoscut cele mai inalte ritmuri 
de creștere din istoria lor. Dar dez
voltarea economică postbelică a dus 
la o puternică concentrare a capita
lului. întreaga forță economică și fi
nanciară se află azi în miinile cîtor- 
va monopoluri gigantice, care repre
zintă doar 0,002 la sută din numărul 
total al firmelor capitaliste. Or. după 
opinia profesorului american John 
Galbraith, tocmai această structură 
economică este prin ea insăși infla
ționistă. Căci, dacă in cazul celor 12 
milioane 
mijlocii 
stabilite 
rere și

• • •
in lupta impotriva inflației nu mai 
au nici un efect asupra supramono- 
polurilor. Austeritatea bugetară, de 
pildă, afectează doar sectoarele so
ciale (locuințe, sănătate, învățămint), 
nu însă și beneficiile marilor mo
nopoluri. Nici a doua pirghie cu care 
se acționează în scopul stăvilirii in
flației — reducerea cererii de con
sum prin creșterea ratei dobinzii —

CRIZA RĂM1NE

ln Kuweit au avut loc 
funeraliile fostului emir, 
șeicul Sabah Al-Salem Al Sabah, 
care a încetai din viață în noaptea de 
30 spre 31 decembrie. La funeralii ați / 
participat șeicul Jaber Al-Ahmea 
Al-Sabah, desemnat, conform consti
tuției, emir al Kuweitului, alte per
sonalități.

iar flotarea generalizată a monede
lor — ratificată de principalele țări 
capitaliste la reuniunea la nivel înalt 
din Jamaica, de la începutul anului 
1976 — n-a făcut decit să consacre 
dezordinea financiară-valutară, care 
a stimulat și mai mult inflația.

în același timp, febra mereu în 
creștere a inflației din lumea capi
talistă a contribuit la scumpirea sub-

• Cauze profunde și măsuri care poartă în ele 
germenii eșecului • Rațiunea indică soluții 
darea decalajelor, dezvoltarea neîngrădită a relațiilor 
economice ; vor fi luate în considerare aceste cerințe 

obiective ?

lichi

de întreprinderi mici și 
prețurile de vînzare sint 
de piață. în funcție de ce- 
ofertă. prețurile produselor 

care provin de la cele 1 000 de trus
turi „gigant" sint fixate de aceștia, 
evident, la un nivel mai ridicat decît 
prețurile formate de piață — ceea ce 
este o sursă continuă de inflație. în 
aceste condiții, măsurile „clasice" fo
losite de factorii politici din Occident

nu îi lezează pe giganți, care, spre 
deosebire de întreprinderile mici și 
mijlocii, recurg permanent la piețele 
internaționale de capitaluri.

Alături de inflație, energia și ma
teriile prime ieftine, importate în 
cea mai mare parte din țările în 
curs de dezvoltare, au fost un alt 
important factor care a permis sta
telor capitaliste să finanțeze stan- 
darduri de viață mai mari decît po
sibilitățile lor interne. Dar „bună
starea" creată în acest mod artifi
cial s-a dovedit a fi dureros de cos
tisitoare nu numai pentru popoarele 
frustrate din țările în curs de dez
voltare. Politica de prețuri a marilor 
monopoluri a dus la prăbușirea, după 
1971. a sistemului monetar interna
țional de la Bretton Woods (1944),

stanțială, în 1973, a prețului la pe
trol și la alte materii prime. Nota 
plătită în plus de țările capitaliste 
dezvoltate. în valoare de circa 50 mi
liarde de dolari pe an, a dus, pe de 
o parte. Ia accelerarea creșterii pre
turilor in țările respective, iar, pe 
de altă parte, la adoptarea de mă
suri care au determinat scăderea pro
ducției.

Cum nici o țară capitalistă n-a 
fost ocolită de fenomenul recesiunii, 
fiecare caută să găsească in străi
nătate debușeurile care-i lipsesc în 
propriul perimetru economic. întru- 
cit însă toată lumea acționează în 
același sens, protecționismul se mul
tiplică, sporind nu numai dificultă
țile din sfera relațiilor economice, 
dar și a celor politice. Ca argu-

ment, presa occidentală evocă a- 
priga dispută care a izbucnit in 1930 
între cunoscuții economiști britanici 
Robbms și Keynes, la începutul ce
lei mai mari crize economice din lu
mea capitalistă antebelică. întrebat 
de Keynes care sint obiecțiile lui 
față de protecționismul comercial, 
Robbins i-a replicat : „Am copii de 
crescut ; nu vreau ca și să fie se
cerați intr-un viitor război mondial". 
A fost vorba nu de o butadă, ci de 
un trist adevăr. Adoptarea in 1932 
a unei suite de măsuri protecționis- 
te a dus la ascuțirea contradicțiilor 
economice și la întărirea pozițiilor 
cercurilor reacționare din lumea ca
pitalistă și, în cele din urmă, a fost 
una dintre cauzele care au dus la cel 
de-al doilea război mondial. Din a- 
ceastă lecție, scrie ziarul american 
„International Herald Tribune", nu 
s-au tras învățămintele cuvenite. Cu 
toate promisiunile ferme de abține
re de la măsuri prohibitive, făcute 
la reuniunea la nivel înalt a prin
cipalelor țări capitaliste, care a a- 
vut loc la Londra în mai 1977, a- 
sistăm la o recrudescență a febrei 
protecționiste. Faptul este cu atit 
mai grav cu cît barierele tarifare și 
contingentările la importuri sint în
dreptate mai ales impotriva țărilor in 
curs de dezvoltare, ceea ce adîncesc 
și mai mult starea de subdezvoltare, 
decalajele economice — factori care, 
așa cum a dovedit-o criza ener
getică și a materiilor prime, sint de 
natură să afecteze profund nu numai 
interesele țărilor sărace, dar și 
ale celor bogate.

Așa cum se 
se depun pentru 
puține șanse de 
acți< nează

pe

vede, eforturile 
ieșirea din criză 
reușită, deoarece 

asupra cauzelor

ce 
au 
nu

care

au generat-o. Mai mult, remediile 
care se iau în considerație atrag 
după ele scăderea puterii de cum
părare a maselor populare din ță
rile capitaliste și menținerea sub
dezvoltării în țările rămase în urmă.

Printr-o asemenea „medicație" nu 
numai că nu se poate întrevedea o 
lecuire a maladiilor sistemului eco
nomic, ci dimpotrivă se creează con
diții de „acutizare" a lor. Datorită 
ascuțirii contradicțiilor dintre diferi
te state și grupări de state, asistăm 
în prezent la amplificarea frămintă- 
rilor politice și sociale din lumea ca
pitalistă, ptecum și la agravarea stă
rii de nesiguranță și instabilitate din 
relațiile internaționale. In raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului se apreciază, din- acest 
unghi de vedere, că apare tot 
mai evidentă necesitatea de a se 
acționa pentru ieșirea din criză 
nu pe calea intensificării exploa
tării maselor și asupririi altor 
popoare, ci prin reducerea bene
ficiilor monopolurilor, printr-o po
litică economică mai rațională, care 
să determine suportarea efecte
lor crizei în primul rînd de către 
clasele avute, și care să asigure des
fășurarea liberă a comerțului inter
național pe bază de egalitate și avan
taj reciproc, punîndu-se capăt luptei 
pentru reîmpărțirea lumii in zone de 
influență și dominație. Viața confir
mă pas cu pas că aceasta este sin
gura soluție logică a problemei, sin
gura modalitate de a asigura nor
malizarea vieții internaționale, sti
mularea destinderii și colaborării în
tre toate popoarele lumii.

Comisia electorală cen
trală birmaneză 3 dat publici- 
tății o primă listă a candidaților de
clarați aleși la scrutinul care a în
ceput duminică și se va încheia la 
15 ianuarie în Birmania pentru de
semnarea membrilor Adunării Po
porului (parlamentul), ai Consiliului 
de Stat și consiliilor districtuale, 
orășenești și sătești. Potrivit prime
lor rezultate ale scrutinului. U Ne 
Win, președintele Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane. a fost rea
les în Adunarea Poporului.

Lucrările unei „convenții 
naționale" convocată de adepții 
fostului premier Indira Gandhi din 
cadrul Partidului Congresul Național 
Indian s-au desfășurat la Delhi, in 
zilele de 1 și 2 ianuarie. Participan
ta la convenție au adoptat o rezo
luție prin care Indira Gandhi este 
numită președinte al Partidului Con
gresului și împuternicită să infăp- 
tuiască reorganizarea partidului la 
toate nivelurile. Brahmananda Red
dy. președintele Partidului Congresul 
Național Indian, a declarat că ale
gerea Indirei Gandhi „contravine 
statutului partidului și este ilegală" 
— informează agențiile T.A.S.S. și 
Reuter. El a anunțat, totodată, con
vocarea unei reuniuni extraordinare 
a comitetului de lucru pentru a dez
bate situația creată in cadrul parti
dului.

Gh. CERCELESCU

Vizita ministrului de ex
terne al R. S. Vietnam în 
Malayezia. Ministrul afacerilor 
externe al R S. Vietnam. Nguyen 
Duy Trinh, a sosit la Kuala Lumpur, 
într-o vizită oficială de patru zile în 
Malayezia.
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