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CALITATEA Șl EFICIENȚA 
trasaturi dominante ale întregii activități economice 

Muncitori, maiștri, tehnicieni, membri ai consiliilor oamenilor muncii ne 
vorbesc despre preocupările din acest an ale colectivelor din întreprinderi

Anul 1978 are o Importanță hotâritoare pentru în
deplinirea cu deplin succes a Istoricelor hotârîri ale 
Congresului ai Xl-lea al P.C.R., a planului de dez
voltare economico sociald a țârii noastre pinâ in anul 
1980. Direcțiile prioritare de acțiune sînt bine cunos
cute. ele fiind clar conturate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Naționalâ a partidului șl in 
Mesajul de Anul nou adresat întregului popor. Prac
tic, atenția generalâ, preocupările tuturor oamenilor

trebuie ferm indreptate asupra laturilor de ordin cali
tativ, pentru a se asigura saltul revoluționar de la 
acumularea cantitativă la o calitate nouă, superioară, 
in intreaga activitate economică. Cum gindesc și cum 
acționează muncitorii, maiștrii, factorii de conducere 
din întreprinderi pentru înfăptuirea în practică a 
obiectivelor majore ale celui de-al treilea an al cin
cinalului ?

în pagina a lll-a

In spiritul orientărilor și sarcinilor stabilite 

de Conferința Națională a partidului

TOT CEEACE FACEM
SĂ FIE BUN, IREPROȘABIL!

Aceasta să fie preocuparea permanentă 
a tuturor, de la concepție la producție In secția I a întreprinderii „Adesgo" din Capitală Foto : E. Dichiscann

Am început cu bine noul an eco
nomic. care, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
hotărîtor pentru îndeplinirea cu 
succes a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al Xl-lea al partidului, a 
planului de dezvoltare economico- 
socială pînă în 1980. Știrile primite 
în aceste prime zile vorbesc despre 
entuziasmul cu care oamenii muncii 
din întreaga tară, strîns uniți în jurul 
partidului, au trecut la înfăptuirea 
sarcinilor com
plexe și mobili
zatoare ale aces
tui nou an. Desi
gur, planul pe a- 
cest an este cu
noscut, Dacă însă 
ar fi să ne oprim 
asupra uneț sar
cini centrale, a- 
devărată priori
tate a priorități
lor, aceasta o re
prezintă. fără în
doială, ridicarea 
nivelului tehnic 
și calitativ al 
produselor. Acesta este domeniul e- 
sențial in care trebuie să se asigure 
saltul revoluționar de la acumularea 
calitativă la o calitate nouă, superi
oară, cerință fundamentală stabilită 
de secretarul general al partidului Ia 
Conferința Națională șl reafirmată in 
Mesajul de Anul nou.

Practic, astăzi nu mai putem 
vorbi despre creșterea eficienței 
economice a productivității mun
cii sociale, despre modernizarea 
structurii producției și sporirea 
competitivității produselor pe piața 
externă fără a asocia toate a- 
ceste categorii economice cu pro
cesul permanent de înnoire și mo
dernizare, de ridicare a performanțe
lor tehnice și calitative ale produse
lor. Iată de ce, cu prilejul vizitelor 
d« lucru pe care le face in unitățile 
economice. în institute de cercetare și 
inginerie tehnologică sau in cuvintă- 
rile axate pe problematica dezvoltă
rii ec'onomice. secretarul general a) 
partidului abordează cu consecvență 
și înaltă exigență această sarcină 
hotâritoare pentru progresul econo
mic susținut, în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane.

în prezent, cînd în lume schimba
rea produselor și a tehnologiilor se 
realizează într-un ritm extrem de 

rapid — în unele domenii de vîrf la 
1—2 ani ! — avem o profundă în
datorire patriotică de a face totul 
pentru ca performanțele produselor 
românești să țină pasul cu cerințele 
progresului tehnic pe plan interna
țional. Totodată, în condițiile cind 
economia noastră își asigură. în bună 
măsură, materiile prime din import, 
acestea capătă o destinație economi
că eficientă numai materializate in 
produse de înalt nivel tehnic și ca
litativ, cu un înalt grad de competi

Ridicarea nivelului tehnic, calitativ 
al tuturor produselor a devenit o condi
ție hotâritoare a progresului economiei 
noastre și de aceea în această direcție 
trebuie realizate schimbări fundamentale.

NICOLAE CEAUȘESCU

tivitate, solicitate atlt în țară, cit și 
pe piața mondială. Sintetizind, putem 
afirma că ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor con
stituie o cerință primordială de 
care depinde progresul mai acce
lerat al industriei românești, al în
tregii economii naționale, problema 
hotâritoare a participării active a 
României la diviziunea internațională 
a muncii.

Din capul locului se cuvine subli
niat că fiecare întreprindere, fiecare 
centrală și minister dispune de o 
strategie clară, la nivelul acestui 
an. cit și al întregului cincinal, 
în privința ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor. Atit 
în unitățile de cercetare și in
ginerie tehnologică, in întreprin
deri, cît și la nivelul ramurilor exjștă 
programe concrete, detaliate, de asi
milare de noi produse, de promo
vare a tehnologiilor avansate. Astfel, 

numai ÎN ACEST CINCINAL, 
POTRIVIT PLANULUI, PON
DEREA PRODUSELOR NOI ȘI 
REPROIECTATE, INTRODUSE 
ÎN FABRICAȚIE ÎN INDUS
TRIA REPUBLICANA, SE VA 
RIDICA LA 45 LA SUTA 
DIN VALOAREA PRODUCȚIEI- 
MARFA, ÎN ANUL 1978, CIRCA 

25,8 LA SUTA DIN VALOAREA 
producției-marfa REALI
ZATA DE RAMURILE PRELU
CRĂTOARE ALE INDUSTRIEI 
VA FI REPREZENTATA DE 
PRODUSELE NOI ȘI MODER
NIZATE IN PRIMII TREI ANI 
AI CINCINALULUI.

Avem un plan riguros fundamentat, 
știm ce .avem de făcut. Esențial este 
să asigufăhn, prin măsuri energice, bine 
gîndite, îndeplinirea lui, întocmai, în 
condițiile și la nivelul exigențelor spo

rite ale cincinalu
lui revoluției teh
nico-științifice. Ne 
mîndrim că din 
mîinile muncito
rilor și specialiș
tilor noștri au 
ieșit, în cei doi 
ani ai cincinalu
lui, produse de 
mare complexita
te — cum sint : 
petrolierul de 
150 000 tdw,’ cal
culatoare electro
nice, noi tipuri 
de instalații de 

foraj, noi familii de mașini-unelte. 
numeroase mărci de oțeluri, sute și 
sute de produse noi în industria chi
mică. in celelalte ramuri industriale 
— apreciate atit în țară, cît și peste 
hotare. în spiritul cerințelor formula
te la Conferința Națională, se impune 
ca asemenea preocupări privind ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
producției să fie intensificate și, tot
odată, mai operativ finalizate încă din 
primele zile ale anului. Care sint, prac-
(Continuare in pag. a V-a)

Producții sporite
Colectivele de oameni ai 

muncii din sectorul de fire și 
fibre sintetice, puternic mobili
zate de obiectivele trasate de 
Conferința Națională a partidu
lui, au început activitatea in 
noul an cu hotărîrea de a rea
liza producții cît mai mari și 
de nivel calitativ superior. Mo
dul in care și-au organizat 
munca se reflectă in producțiile 
suplimentare obținute in pri
mele trei zile ale anului. Astfel, 
chimiștii de la combinatele de 
fire și fibre sintetice din Iași 
și Săvinești au înregistrat în 
această scurtă perioadă depășiri 
însemnate, dintre care se re
marcă cele realizate la fire po- 
liesțerice — circa 15 000 kilo
grame, și la fire tip melana — 
peste 5 000 kilograme, produse 
mult solicitate de unitățile in
dustriei ușoare, (Agerpres).

CRONICA 
LUNII 
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PRINTR-0 MUNCĂ MAI BINE ORGANIZATĂ Șl MAI SPORNICĂ

„Ne pregătim să trecei ii

la săptămîna redusă de lucru“
Primele zile de muncă ale anului 

1978 in întreprinderea „Adesgo“ din 
Capitală. în secții se lucrează cu 
spor, in ritm susținut.

— Vrem ca încă de-acum, de la 
-începutul anului — ne spune tova
rășa Mariana Firulescu, secretara 
comitetului de partid — in nici o 
zi să nu ne situăm sub prevederile 
planului în ce privește producția, 
întreprinderea noastră se numără 
printre primele din industria ușoară, 
care beneficiază de săptămîna de 
lucru redusă, încă 
din acest prim 
trimestru al anu
lui, și e normal 
să folosim inte
gral timpul de lu
cru, să nu lăsăm 
să se irosească 
nici un minut.
Pentru că o zi liberă în plus, de 
care vom beneficia lunar, înseamnă 
fbkrte mult. într-o zi de producție, 
noi realizăm, in medie. 78 000 de 
perechi de ciorapi și dresuri. 5 700 
metri blană artificială. 5 400 piese de 
îmbrăcăminte tricotată. La nici unul 
din aceste produse nu se poate re
nunța. De aceea, trebuie să muncim 
cu randament sporit in celelalte zile. 
Ceea ce ni se cere nu este un efort 
extraordinar, ci doar o mai chibzuită 
folosire a potențialului de care dis
punem. O dovadă, in acest sens, o 
constituie și faptul că încă de la 29 
noiembrie noi am raportat îndepli
nirea planului pe 1977. Pentru 1978, 
ne-am întocmit un plan cu măsuri 
concrete și răspunderi precise, nomi
nalizate. la elaborarea căruia au 
contribuit efectiv cei mai bun! spe
cialiști și muncitori din întreprin
dere. Consiliul oamenilor muncii a 
dezbătut șl a îmbunătățit acest plan. 

menit să sporească producția cu 4,3 
la sută (cît reprezintă ziua liberă pe 
lună) cu același număr de personal 
muncitor. în calitate de președinte al 
consiliului oamenilor muncii, aș dori 
să arăt că sîntem hotărîți să înfăp
tuim punct cu punct aceste măsuri.

Planul întocmit constituie, de fapt, 
o exigentă reevaluare a posibilită
ților și resurselor de care dispune 
întreprinderea pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
a eficienței întregii activități econo

Acțiuni și măsuri concrete la întreprinderea „Adesgo" 
din Capitală

mice. Principalele direcții în care se 
acționează : creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare a pro
ducției, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, mai buna organizare a 
producției și a muncii, ridicarea cali
ficării cadrelor. La rindul lor. colec
tivele secțiilor au venit cu numeroa
se propuneri și soluții practice, vi- 
zînd, in principal, economisirea fon
dului de timp disponibil. Prin meca
nizarea ambalării dresurilor, produc
tivitatea muncii va spori cu 1 la sută, 
prin perfecționarea tehnologiilor de 
imprimare a tricourilor — cu 0.5 
la sută, iar prin îmbunătățirea a- 
provizionărli locurilor de muncă — 
cu 0.9 la sută. în acest fel. ..picălură 
cu picătură" se adună procentul, ne
cesar, acel 4,3 la sută, care acoperă 
producția ce s-ar realiza in ziua li
beră acordată o dată pe lună.

Din discuțiile pe care le-am avut 
ieri în secțiile întreprinderii, unde 82 

la sută din personalul muncitor sint 
femei, majoritatea mame, a rezultat 
clar hotărîrea lor de a răspunde cu 
noi fapte de muncă grijii pe care 
partidul nostru o poartă femeii mun
citoare, îmbunătățirii condițiilor ei 
de muncă și de viață. Pentru o fe
meie. și mai cu seamă pentru o 
mamă, o zi liberă în plus pe lună 
este deosebit de utilă.

— Pentru o mamă cu patru copii, 
o zi în plus pentru familie, pentru 
gospodărie înseamnă foarte mult — 

ne spune tovară
șa Sonia Duml- 
trache, din secția 
confecții tricota
je. E drept că doi 
dintre copii, cei 
mai mici, sint la 

nar pentr 
rează sirr. 
Dar tot n
Cei doi r d ■ .
mine să-i .. < ■
și mă buc v<-,
mai mul  „_
fapt pentru care mă străduiesc ca 
rezultatele muncii mele să fie pa 
măsura grijii ce ne-o poartă parti
dul.

Tot patru copii are șl tovarășa Su- 
zana Adolf, din aceeași secție. Toți 
băieți. „Mamele știu că băieții sint 
mai zburdalnici, mai puțin in- 
demînatici in ale gospodăriei, astfel 
incit această zi în plus este cit se 
poate de binevenită. Voi avea timp 
mai mult să mă ocup de ei, de îngri-

____________ Rodlca ȘERBAN
(Continuare in pag. a V-a)

De clțiva ani de zile, 
Călărașiul este o mare 
surpriză pentru cei care 
trec din cind în cind și ii 
văd schimbat, de la o 
lună la alta, de la un an 
la altul și trebuie să facă 
eforturi ca să-l recunoas
că, dar și pentru oamenii 
de aici, in memoria că
rora vechiul Călărași mai 
există, întrucîtva, cu ae
rul lui de oraș pe lingă 
care trece timpul, de oraș 
care așteaptă să se întim- 
ple ceva, spălat la față de 
apele Borcei, în toate di
minețile anului.

Călărașiul a intrat, in
tr-adevăr, în timp într-un 
ritm uimitor. Zilele lui 
sint pline de evenimente. 
Apatia de altădată a pie
rit ca și'cînd n-ar fi fost. 
Acum, aici, totdeauna se 
face și se oonstruiește 
ceva. Călărașiul trăiește 
timpul marilor proiecte 
și al marilor realizări. 
Pentru cei care cunosc 
istoria lui, mai îndepăr
tată sau mai recentă, cu
vintele acestea nu vor fi 
deloc exagerate. Acum 
cițiva zeci de ani de zile 
înotau, imbătrinite, aici 
vreo două, trei mori 
cu valțuri. Cam aces
ta era „nivelul lui in-
______________________  

dustrial". De un deceniu 
și jumătate însă, orașul 
acesta de cîmpie se luptă, 
cu tenacitatea caracteris
tică oamenilor de aci, să 
devină — și iată că de
vine — un mare centru 
industrial. Față de nive
lul anului 1975, în 1977 
fondul total de investiții

„Tare ca piatra..."
---------- însemnări de George ALBOIU-----------

alocat municipiului a 
sporit de peste 10 ori. La 
16 septembrie 1976, in 
prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a avut 
loc’ inaugurarea oficială 
a lucrărilor de construcție 
a Combinatului siderurgic 
Călărași, care. în final, 
va da o producție de cir
ca 10 milioane tone de 
oțel. E de ajuns să amin
tim că în 1980 producția 
de oțel a Ialomiței va fi 
de 8 ori mai mare decît 
întreaga producție de oțel 
a României dinaintea ce
lui de-al doilea război 
mondial. Pină atunci nu- 

mărul oamenilor muncii 
care vor lucra în unități
le economice va spori cu 
30 ia sută. în actualul 
cincinal se vor mai con
strui noi obiective indus
triale, printre care : secția 
de elemente moderne 
pentru clădiri, secția de 
mare capacitate de oxi-

gen, fabrica de produse 
lactate, o balastieră, se 
va extinde fabrica de nu
trețuri concentrate. în do
meniul social-cultural vor 
fi construite : 7 000 apar
tamente din fondurile sta
tului, numeroase noi săli 
de clasă pentru învăță- 
mîntul școlar, 304 locuri 
în internate, 650 locuri în 
ateliere școlare, două ci
nematografe, 1 300 locuri 
in creșe.

Cifrele ar putea conti
nua. Ele sint elocvente, 
dar nu pot exprima în 
întregime acea mișcare 
profundă și inefabilă a

cunoștințelor. Oamenii 
Călărașiului, prin faptele 
lor, au intrat, cu toata 
ființa, in fluxul mare, 
creator, al țării întregi. 
Fapta călărășeanului nu 
se mai aude doar pînă la 
marginea Călărașiului, ci 
pină la Brașov, la Iași, Ia 
Cluj-Napoca, ia Craiova, 
la Timișoara. Mai mult ca 
oricînd, călărășenli parti
cipă la crearea istoriei de 
azi și de mîine a Româ
niei.

Pe de o parte, orașul a- 
cesta este de nerecunos
cut. pe de altă parte, tot 
ce era altădată bun și 
trainic în el trăiește mai 
departe și cel care respiră 
aici după asemenea sem
ne il recunoaște recunos- 
cindu-se pe sine. Chiar 
dacă este lipit de pă- 

. mint, lingă Dunăre, pe 
netezimea cimpiei, Călă- 

' rașiul poate fi văzut din 
oricare parte a țării. Este 
și mindria firească a . oa
menilor de aici. Călărașiul 
a început să fie unul din 
marile orașe ale Româ
niei socialiste, oraș care a 
adus piatra in cimpie 
pentru ca omul și fapta 
lui să dureze. Să dureze 
„tare ca piatra..." — cum 
spune urarea de an nou.

BUCURESTIUL
9

edilitar și urbanistic -1978
Ne aflăm In toiul unei îemi, nu 

topmai favorabilă constructorilor. Și 
totuși, la „fabrica de case" din 
Militari, la întreprinderea de pre
fabricate „Progresul", la stațiile 
de preparare ale centralei bucu- 
reștene de construcții-montaj se 
toarnă întruna 
betoane, se con
fecționează pa
nouri mari pen
tru sute și sute 
de apartamente 
noi. Este iarnă, 
dar încă de pe 
acum șantierele 
bueureștene tre
buie să intre in 
cadența, necesară 
înfăptuirii pro
gramului ,de dezvoltare urbanistică 
și edilitară a celui mal mare oraș 
al țării in 1978.

Care sint principalele direcții alo 
acestui program menit să confere 
Capitalei noi Și considerabile sporuri 
de frumusețe, să asigure condiții tot 
mai bune de viață locuitorilor săi ?

Din multitudinea schițelor și a 
proiectelor elaborate in acest sens, 
reținem mai intii pe cele refe
ritoare la construcția de locuin
țe. care — pornind de la indi
cațiile și orientările secretarului ge

neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu privire la sistematiza
rea Capitalei — se înscriu firesc pe 
coordonatele hotăririlor Conferinței 
Naționale a partidului consacrate im- 
bunătățirii mai accelerate a nivelului 
de viață materială și spirituală a

• 50000 de apartamente noi • începerea construcției pentru o 
nouă sistematizare a zonei centrale a orașului • Va fi pus în 
circulație primul tronson ai metroului • Peste 300 de noi unități 
comerciale • Importante edificii social-culturaie și lucrări edilitare

celor ce muncesc. Ca urmare, potri
vit proiectelor menționate, in muni
cipiul București vor fi realizate in 
1978 circa 50 000 de apartamente 
(38 000 prevăzute in plan, plus restan
tele din anul trecut, cind construc
torii au trebuit să-și concentreze o 
bună parte din forțe pe șantierele de 
consolidare și refacere a clădirilor 
afectate de cutremur) — acesta re- 
prezentind cel mai mare volum de 
locuințe programate să fie construi
te pentru bucureșteni intr-o aseme
nea perioadă. Pe de o parte, aces

tea vor fi amplasate în noile ansam
bluri ale orașului (Titan — 6 200 a- 
partamente, Berceni — 6 000, bd. Ar
mata Poporului — 6 000, șos. Pan- 
telimon — 3 000, Drumul Taberei — 
2 600, Colentina — Lacul Tei — 1 900), 
completindu-le zestrea de unități 

prestatoare de servicii, iar pe de altă 
parte — pe o serie de artere impor
tante ale orașului (șos. Ștefan cel 
Mare, Mihai Bravu, Iancului — in 
total, peste 2 500 apartamente, bd. 
N. Titulescu. 1 Mai — 1 700 aparta
mente. Calea Moșilor, zona dinspre 
șos. Ștefan cel Mare, Calea Rahovei 
— 1 500 apartamente, șos. Alexan
driei. str. Vitan — Dristor, in a- 
proprierea stadionului Olimpia, zona 
bd. Dimitrie Cantemir — 1 600 a- 
partamente etc.), care vor dobîndi 
astfel atributele specifice prefaceri

lor înnoitoare pe care le vor cunoaș- 
te. După cum se vede, fronturile noi
lor construcții au fost orientate în
tr-o măsură mult mai mare decît 
pină acum spre o serie de zone cen
trale care vor fi redimensionate în 
raport cu noile lor funcțiuni in an-4 

samblul urbanis
tic al orașului. O 
tendință ce va fi 
și mai puternic 
marcată de pro
iectele locuințe
lor ce vor fi în
cepute în acest 
an spre a fi ter
minate in anul 
viitor — 2 000 de 
apartamente pe 
Calea Moșilor, 

1 800 pe șos. Ștefan cel Mare,- 
1 600 pe șos. Mihai Bravu, 2 000 pe 
Calea Rahovei, 4 000 in zona Giulești- 
Cringași, pe lingă cele ce vor încheia 
reconstrucția unor artere, ca bd. N. Ti
tulescu și șos. Iancului, sau cele ce 
vor da o nouă înfățișare locurilor 
cel mai mult afectate de seism. în 
toate aceste zone se vor ridica an-

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru TÎRCOB

(Continuare in pag. a Il-a)

Așa va arăta — potrivit machetei de mai sus — Calea Rahovei
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cu zece copii
Am primit la redacție o scri

soare semnată de Radu Văcărel, 
șofer la autobaza din orașul Ră
dăuți. Transcriem, cuvînt cu cu- 
vînt, un fragment din scrisoare : 
„Am fost dat afară pe nedrept 
și in mod abuziv de către fostul 
șef de autobază, Trufin Mircea. 
In această situație, avind și 10 
copii, am fost nevoit să apelez 
la organele ierarhic superioare, 
dar la care n-am găsit înțele
gere. Numai procurorul șef al 
județului Suceava, Pavlicu, a 
fost cel mai înțelegător, ne-a 
ascultat cu atenție și răbdare 
necazurile noastre și s-a ocupat 
de rezolvarea situației ce mi s-a 
creat, fiind un adevărat organ 
de supraveghere a legalității so
cialiste, principial și om de 
mare omenie. Atît eu, cit și în
treaga mea familie ii mulțumim 
din toată inima".

Ghită»

s-a făcut 
băiat mate

Cu vreo doi ani în urmă, vî- 
nătorul Gheorghe Lupșa din 
Gherla a injilnit un cioban care 
găsise doi godaci de mistreț a- 
bia aduși pe lume intr-un hățiș 
de pădure. Ciobanul i-a dat unul 
dintre ei, căruia vinătorul a în
ceput să-i dea lapte cu bibero
nul. încet, incet, mistrețul s-a 
obișnuit cu gazda, găsindu-și 
culcuș în dulapul unde se afla 
rucsacul vinătorului. După ce 
s-a făcut mai mare, Ghiță a 
fost dus in cotețul lui. Acum are 
140 de kilograme. Un vecin spu
nea că e numai bun de... făcut 
salam. Dar gazda, vinătorul, nici 
gind n-are de-așa ceva. El inten
ționează să-l redea unei rezer
vații naturale. Cine se înscrie 
la cuvint ?
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Au înghițit 
în sec

Neavind. altceva mai bun de 
făcut, Gheorghe Blangoci, Tri- 
fan Cimpan, Costel Stoica, fra
ții Octavian și Aurel Lajos din 
Bocșa, județul Caraș-Severin, 
au început să joace cărți. Pe 
bani. Și tot cu „pas", și tot cu 
„sec", au ținut-o ei așa o în
treagă noapte, care mai de care 
pregătind celorlalți cite o ca- 
cialma. La un moment dat, din 
buzunarul unuia dintre parte
neri au dispărut 400 de lei. Pă
gubașul a reclamat la miliție. 
După ce banii respectivi au fost 
găsiți in... ciorapii lui Blangoci, 
miliția a descoperit și împreju
rarea in care s-a petrecut in- 
timplarea. După cum ne scrie 
corespondentul nostru voluntar 
Ioan Rotărescu, muncitor la în
treprinderea de construcții me
talice din Bocșa, cei cinci, fiind 
pe loc amendați, au înghițit in... 
sec !

Plopul 
matusalemic

Pe șoseaua Timișoara-Lipova, 
la ieșirea din comuna Zăbrani, 
se înalță un plop multisecu
lar. La umbra lui răcoroasă po
posesc drumeții in zilele toride 
ale verii. La adăpostul coroanei 
sale a și fost amenajat un re
confortant loc de odihnă, cu 
mese și bănci. După cum ne a- 
sigură învățătorul Paul Schrei
ber, un pasionat cercetător al 
naturii, plopul de la Zăbrani este 
cel mai gros și mai înalt copac 
din această parte a țării. Cinci 
oameni zdraveni abia dacă-i pot 
cuprinde trunchiul cu brațele. 
Cu alte cuvinte, e „fruncea" Ba
natului.

A tunat 
si i-a adunat »

în municipiul Rm. Vîlcea, un 
agent de circulație a făcut semn 
celui de la volanul autoturismu
lui l—AB—4322 să oprească. în 
mașină se aflau doi ingineri, 
(loan^T., șl Pavel P.), un pro
fesor (Ion B.) și un muzicant 
(Iosif B.). Toți patru din mu
nicipiul Alba Iulia. 
afară de cei patru.
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Dar în 
~__ _ _ _ în ma-
șină" se afla și' o mare canti
tate de țigări străine. Procurate 
cu... chilipir, după cum au de
clarat cei patru, ele urmau să 
fie valorificate, spre a obține si 
ei un ciștig. Pină la urmă, tot 
au „ciștigat" ceva : cite o amen
dă consistentă.
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•Sub acest titlu, am citit odată 

in rubrica „Faptul divers" des
pre pățania unuia care găsise 
intr-un borcan cu iaurt un ..corp 
străin". Nu credeam c-o să mi 
se intimple si mie o asemenea 
ciudățenie-. în continuarea scri
sorii, inginerul Mihai Cliițac din 
Satu Mare ne semnalează că a 
găsit intr-un borcan cu iaurt un 
ciob de sticlă •suficient de mare 
să-ți rămină-n git. Probabil un 
ciob de la vreun alt borcan-con- 
frate. Colegii mei de serviciu de 
la întreprindere a „Unio", mar
tori la această „descoperire" de
loc agreabilă, au făcut haz de 
necazul meu, amintindu-și cu 
ironie de zicala „cine s-a fript 
cu ciorbă suflă și in iaurt". Dar 
dacă cineva se „frige" cu iaurt, 
ce face La această întrebare 

u poate să răspundă decît 1 ti
re prindere a de industrializare a 
Wtelui din Satu Mare. Nu tin 

nuns pe hirtie, ci in iaurtul 
i rfurie.

câ realizată de
POPA
nul corespondenților
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Unul din noile cartiere ale Capitalei: Pantelimon
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(Urmare din pag. I)
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sambluri de locuințe concepute astfel 
incit să se încadreze armonios in 
structurile arhitecturale ale cartiere
lor învecinate, formînd totodată fron
turi stradale cu profile distincte, rea
lizate îndeosebi pe baza diversificării 
plasticii, volumelor și tipurilor noilor 
construcții, a dotării lor cu o gamă 
largă de unități de prestări de servi
cii pentru viitorii locatari.

Practic, odată cu finalizarea vas
tului program de construcții de lo
cuințe prevăzut pentru acest an, în 
peisajul arhitectural al Capitalei vor 
apărea numeroase artere comerciale 
noi. a căror suprafață va însuma nu 
mai puțin de 87 000 mp, ceea ce în
seamnă mai mult decît a zecea parte 
din suprafața întregii rețele comer
ciale existente în momentul de față 
în București. O asemenea investiție 
va permite deschiderea a peste 300 
de unități comerciale noi, situate in 
cea mai mare parte la parterul blocu
rilor de locuințe. în afara acestora, 
va începe construcția a două mari 
magazine universale — unul în Dru
mul Taberei, cu o suprafață desfă
șurată de 18 000 mp, adică de talia 
magazinului „Unirea", iar celălalt în 
cartierul Berceni, în zona străzilor 
Huedin și Reșița, unde va fi con
struit și un magazin specializat în 
desfacerea mobilei.

Imaginea viitoarelor ansambluri de 
locuințe va fi întregită de alte nu
meroase obiective social-culturale. 
Printre altele, vor fi realizate creșe 
și grădinițe cu peste 3 300 locuri, 
școli cu 144 săli de clasă, internate 
și case de copii cu aproape 1 200 
locuri, ateliere-școală cu 400 locuri de 
muncă. 10 săli de gimnastică, două 
cinematografe cu 1 000 locuri (unul 
în Berceni. celălalt pe șos. Panteli
mon), două policlinici. 4 dispensare, 
cămine muncitorești și altele. De 
asemenea, in seria unor astfel de 
obiective se cuvine să consemnăm 
terminarea spitalului clinic cu 1540

paturi din apropierea Facultății de 
medicină, unul din cele mai mari și 
mai moderne așezăminte de acest fel 
din țară, începerea lucrărilor pentru 
construcția unui hotel cu un grad de 
confort superior pe Calea Victoriei, 
nu departe de „Athenee Palace", ame
najarea a incă unui hotel de mare ca
pacitate in imobilul din bd. Repu
blicii nr. 33, construirea unor noi 
spații de învățământ superior, pre
cum și a altor edificii cu adevărat 
reprezentative pentru dimensiunile 
înnoirilor pe care le cunoaște astăzi, 
în toate compartimentele sale, capi
tala țării noastre.

De o amploare fără precedent, pro
gramul urbanistic-edilitar bucureș- 
tean pentru anul 1978 va fi marcat 
de începerea, in a doua jumătate a 
anului, a lucrărilor primei etape de 
sistematizare a zonei centrale a ora
șului, fapt' care va determina, pe 
întregul ax citadin din partea de 
vest a Dîmboviței, și nu numai 
aici, prefaceri structurale pe mă
sura exigențelor dezvoltării ac
tuale și de perspectivă a Capitalei. 
Realizarea noii sistematizări, po
trivit indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, va constitui astfel nd 
numai una din marile ctitorii ale 
societății noastre socialiste, o ex
presie sintetică a originalității ar
hitecturii și geniului creator al 
poporului nostru, ci un adevărat 
element de referință pentru în
treaga operă viitoare de moderni
zare și ridicare a Capitalei în rinduj 
celor mai frumoase orașe ale lumii.

Un alt obiectiv ce se circum
scrie încă de pe acum în procesul 
acestor prefaceri urbanistice înnoi
toare este construcția metroului, lu
crare de anvergură, concepută pe 
baza indicațiilor secretarului general 
al partidului, ca o ilustrare elocven
tă a potențialului industriei și crea
ției tehnice românești contemporane. 
Și. după cum se știe, primul tronson 
de 8 kilometri al acestui mijloc mo
dern de transport orășenesc, dat fiind 
stadiul său actual de execuție, va fi

Podul Grant de mîine

Oare fata aceasta, atit de 
absorbită de lucrul ■ ei la 
mașina de tricotat, să fie 
una și aceeași cu Florica 
G„ tînăra ale cărei com
portamente și destin făcu
seră, cu cîtva timp în urmă, 
obiectul unei anchete a 
„Scinteii" ? Maistrul Nico
lae Zsakai, șeful unei sec
ții de tricotaje a întreprin
derii „Tricotex" — Satu 
Mare, unde a fost încredin
țată Florica G. pentru ree
ducare, recunoaște deschis:

— în precedenta anche
tă publicată de „Scinteia" 
imi exprimam in mod sin
cer și autocritic regretul de 
a nu ne fi ocupat de viața 
fetei și în timpul ei liber. 
Nefăcind noi acest lucru, 
de timpul ei in afara ore
lor de program s-au „ocu
pat" prietenii și prietenele 
de baruri și restaurante. 
Atunci, după critica tovără
șească. am hotărit în biroul 
organizației de bază să in
tervenim cu toată pricepe
rea și forța noastră de 
convingere pentru a o de
termina pe Florica să revi
nă in colectiv. „Greul" mi 
s-a încredințat mie și se
cretarei organizației de 
partid din secție, tovarășa 
Maria Horvathi. împreună 
am făcut zile la rind mai 
multe vizite la locuința fe
tei și a bunicilor ei. care 
au crescut-o de mică pe 
Florica. în sfîrșit am con
vins-o să revină la lucru. 
Acum, dacă a revenit, tre
buia să facem totul ca ră
tăcirea să nu se mai repe
te. Am incredințat-o unei 
muncitoare mai virstnice și 
alteia tinere. Am reparti
zat-o apoi la o mașină de 
tricotat pe care de atunci 
lucrează independent. Și 
ne-am îngrijit să aibă 
toate condițiile pentru a 
munci cit mai cu spor si 
a se bucura cit mai curînd 
de rezultatele acestei munci. 
Deunăzi, a venit Ia mine 
bucuroasă cu primul set de 
articole tricotate de ea.

Desigur. am felicitat-o. 
Fata insă trebuia să simtă 
căldura și îndrumarea dis
cretă a colectivului nu nu
mai în orele de muncă, ci 
mai ales în timpul ei li
ber. Cînd Florica și-a pri
mit retribuția, tovarășa 
Horvathi i-a propus să facă 
împreună cu ea cumpără
turile. Era vorba de niște 
obiecte de îmbrăcăminte. 
Așa au și făcut. Maria Hor
vathi a invitat-o apoi la ea 
acasă, i-a vorbit despre 
viața ei de familie, despre 
preocupările din timpul li
ber. Treptat, treptat au ajuna 
sâ-și împărtășească una al
teia din „secretele" vieții lor, 
ca două prietene. N-au lip
sit nici momente de îngri
jorare, teama de o „recidi
vă" ; dar eram hotarîți să 
nu cedăm nimic din terenul 
ciștigat. într-o dimineață, 
Florica nu s-a prezentat la 
lucru. Imediat tovarășa 
Horvathi a luat bicicleta și 
a dat o fugă pînă acasă la 
ea. A găsit-o dormind. I-a 
vorbit cu calm și înțelep
ciune și Florica a revenit 
imediat la lucru. De fapt, 
ce se intîmplase în ziua 
precedentă ? La un modei 
mai greu se împotmolise, 
greșise execuția, i se făcu
se puțină critică și. de ne
caz, fata și-a luat cu de la 
sine putere „concediu". So
luția a venit aproape de la 
sine. O altă fată, utecistă, 
tricotoare din aceeași sec
ție, cam de vîrstă Floricăi, 
dar care lucrează în fabri
că de 4 ani. a fost primită 
să locuiască cu chirie in 
casa Floricăi și a bunicilor 
ei. A fost o propunere a 
secretarei noastre de par
tid. Cele două tinere au 
devenit, în scurt timp, 
prietene. Și își petrec îm
preună cea mai mare parte 
a timpului lor liber.

Cele de mai sus ne vor
besc despre complexitatea 
muncii de educare și reedti- 
care a unor tineri la locul 
de muncă, dar și... dincolo

pus la dispoziția publicului călător 
pentru circulație pină la data de 
1 mai.

Este de la sine înțeles că realizarea 
unui asemenea volum de construcții 
in cadrul unui perimetru urban atit 
de întins va determina și înfăptuirea 
unor importante lucrări edilitare, mai 
ales in zonele in care aceste dotări 
vor trebui să fie aduse la nivelul 
cerințelor impuse de dezvoltarea lor 
actuală sau de mutațiile survenite 
între timp în funcționalitatea diver
selor servicii urbane. Astfel, din lu
crările cuprinse in acest capitol vom 
menționa în primul rind extinderea 
rețelelor de alimentare cu apă și ca
nalizare, cu 15 și, respectiv. 12,5 km, 
punindu-se în funcțiune o nouă sur
să de apă industrială din lacul Pan
telimon II cu o capacitate de 120 000 
mc/zi, artera de aducțiune Alexan
dria-Sebastian pentru alimentarea 
noului ansamblu de locuințe Rahova- 
Alexandriei, precum și canalul de pe 
șos. Chitilei, care va colecta ape
le uzate din partea de nord-vest 
a orașului . pină la podul Con
stanța. concomitent cu începerea 
lucrărilor la apeductul de la sta
ția de tratare Roșu pină la no
dul hidraulic Bragadiru, destinat îm
bunătățirii alimentării ansamblurilor 
de locuințe din zona de sud a ora
șului, și cu continuarea execuției ca
nalului colector Splaiul Independen
ței — Splaiul Unirii. Totodată, re
țeaua urbană de termoficare, prin 
terminarea magistralelor Sebastian 
— Rahova — Alexandria, bd. Ilie 
Pintilie — bd. 1 Mai, C.E.T. Sud- 
Piața Piscului și Calea Văcărești — 
Elena Cuza, se va extinde cu 12 km, 
asigurind racordarea la acest sistem 
de Încălzire a încă 42 000 de apar
tamente. Dc asemenea, vor fi mo
dernizate o serie de artere de cir
culație — șos. Olteniței, Vergului, 
Alexandriei, Prelungirea Luică. Va
lea Cascadelor, vor începe lucrările 
de execuție a pasajului denivelat, cu 
parcaj subteran, de la intersecția Co- 
Ientlna — Calea Moșilor — șos. Ște

fan cel Mare, și a celor de moder
nizare a podului Grant, care va tre
ce peste Calea Ciulești și Griviței, 
pe direcția străzilor Crîngași — Tur
da. în sfîrșit, o categorie de lucrări, 
care prin efectele directe asupra îm
bunătățirii mediului înconjurător și, 
implicit, a condițiilor de agrement, 
dobîndește o tot mai mare însem
nătate in întregul proces de dezvol
tare a Capitalei, se referă la extin
derea parcurilor și amenajarea lacu
rilor și a pădurilor din apropierea 
orașului. Spațiile verzi intravilane 
vor fi extinse cu 150 ha. îndeosebi 
prin continuarea lucrărilor de ame
najare a parcurilor Plumbuita. Ti
neretului, Titan-Sud și Hățișului — 
Morarilor ; salba de lacuri de pe rîul 
Colentina (Plumbuita și Fundeni) își 
va mări luciul de apă cu 150 ha, in 
cartierul Titan se va amenaja un 
ștrand cu 12 000 locuri, vor continua 
lucrările de asanare a lacurilor Mo- 
goșoaia și Buciumeni, de amenajare 
a unor baze sportive și de agrement 
în pădurile Mogoșoaia, Adunați-Co- 
păceni, Bragadiru, Măgurele, Dumi- 
trana, Buda, Pustnicul și Cernica.

După cum se vede, agenda edili- 
tar-urbanistică bucureșteană 1978 în
cepe sub semnul unor proiecte com
plexe și Îndrăznețe, a căror înfăp
tuire impune încă de pe acum o ju
dicioasă repartizare a forțelor, ex
tinderea unor tehnologii cu randa
mente înalte (in acest Sens vor fi 
extinse capacitățile de producție a 
elementelor prefabricate, a băilor 
spațiale etc.), o bună organizare a 
muncii pe toate șantierele. în toa
te acestea, un rol decisiv il va a- 
vea modul în care vor ști să acțio
neze diversele compartimente ale 
municipalității, îndeosebi cele da
toare să urmărească îndeaproape ac
tivitatea constructorilor, dar și cele 
care prin natura preocupărilor lor 
t,rebuie să conlucreze în permanen
ță cu cetățenii, beneficiari ai tuturor 
proiectelor menționate și, deopotrivă, 
gospodari ai marelui oraș.

Una în scripte, 
alta în realitate

Una din sarcinile de 
bază ale colectivelor 
de muncă, acum și in 
perspectivă, o consti
tuie creșterea produc
tivității muncii — fac
tor determinant in 
realizarea programu
lui partidului nostru 
de dezvoltare a țării. 
Pentru realizarea a- 
cestei sarcini, folosirea 
rațională a forței de 
muncă ocupă un loc de 
mare însemnătate.

La șantierul de in
stalații Brăila, aparți- 
nind de Trustul de con
strucții al M.E.F.M.C. 
Buzău, lucrurile nu 
stau insă așa cum se 
cuvine. După cum ne 
scrie un muncitor de 
pe șantier, în cadrul 
personalului T.E.S.A. 
lucrează o serie de 
oameni fără a avea 
calificarea necesară 
locului de muncă, sint 
pontați în producție, 
dar ocupă diferite 
locuri prin birouri.

Consiliul municipal 
al sindicatelor Brăila, 
căruia i s-a trimis 
scrisoarea spre solu
ționare. Bie-a răspuns 
că, verilfeîndu-se cele 
semnalate, s-a confir
mat temeinicia sesiză
rii. Astfel, Vasile Soa
re figurează în docu
mentele unității în 
funcția de controlor 
C.T.C., avînd ca atri
buții de serviciu pro
blemele de calitate la 
suduri și confecții me
talice. în realitate, el 
desfășoară o activitate 
de birou in comparti
mentul tehnic, ocu- 
pîndu-se de întocmirea 
situațiilor de plată. 
Prin aceasta, se sub
liniază în răspuns, se 
încalcă dispozițiile Le
gii nr. 57/1974. în sen
sul că efectuează lu
crări specifice funcții
lor T.E.S.A., dar este 
retribuit din fondurile 
de producție.

Dar acesta nu este 
singurul caz. în ace
eași situație se află 
și Bianu Manole, în
cadrat ca mecanic (ca
tegoria tarifară 6) și 
care, în realitate, efec
tuează munca de revi
zor tehnic și impiegat 
de mișcare. Lucrurile 
nu sînt clare nici in 
ceea ce-1 privește pe 
Călin Teodor, care,

după cum se arată în 
răspuns, nu cunoaște in 
ce funcție este trecut 
în statul de plată în 
baza căruia primește 
retribuția lunară. Re
zultă limpede că tei 
de mai sus au înde
plinit atribuții și au 
primit retribuțiile ta
rifare fără respectarea 
prevederilor legale, 
ceea ce constituie o 
abatere gravă de la 
disciplina financiară, 
o folosire necorespun
zătoare a fondurilor de 
retribuire.

Considerăm că — 
dincolo de măsurile 
luate în acest caz — 
și ministerul de resort 
ar trebui să intervină 
pentru a pune capăt 
unor astfel de practici 
dăunătoare.

Pentru focșăne- 
mi din cartierul 

Sud
într-o scrisoare a- 

dresată redacției noas
tre se arată că în 
cartierul Sud din Foc
șani se întrerupe, de 
la o vreme, apa rece, 
iar cea caldă nu ajunge 
ta etajul al IV-lea: dis
tribuirea buteliilor de 
aragaz se face defec
tuos, dar în schimb se 
încasează 20 de lei 
pentru o butelie, față 
de 18,40 lei preț ofi
cial.

Comitetul municipal 
Focșani al P.C.R.,

căruia i s-a trimis 
scrisoarea spre solu
ționare, ne-a răspuns 
că din cercetările e- 
fectuate de un secre
tar al comitetului mu
nicipal rezultă adevă
rul sesizării. Pentru 
asigurarea cu apă 
caldă și rece a tuturor 
locatarilor cartierului, 
în continuă dezvoltare, 
conducerea locală a 
hotărit să se mai în
ființeze un punct ter
mic, racordat la re
țeaua de termoficare, 
care în prezent este 
în construcție.

în legătură cu mo
dul de distribuire a 
buteliilor de aragaz, in 
răspuns se sublinia
ză că furnizorul — 
PECO Bacău — a dat 
asigurări că va respec
ta cantitatea și grafi
cul de livrare a bu
teliilor pentru fondul 
pieței. Totodată, spre 
a se evita aglomerări
le, s-a redeschis cen
trul de livrare de la 
sediul depozitului. 
Pentru respectarea pre
țului de vinzare a 
buteliilor, se afirmă în 
răspuns, s-au luat mă
suri de către conduce
rea depozitului in ve
derea asigurării ges
tionarilor cu bani mă
runți. Cealaltă jumă
tate a măsurii ar fi ca 
gestionarii să dea si 
restul (dacă lipsa 
„mărunțișului" a fost 
cauza vinzării cu su- 
prapreț a unor bu
telii !).

Concis, ia obiect
Uniunea județeană a C.A.P. Olt: într-adevăr, 

autorul sesizării, Ilie Balotescu, din comuna 
Pleșoiu, are dreptate. în prezent C.A.P. din lo
calitate a luat măsuri și griul pentru măcinat a 
fost selectat, făina are timpul necesar de ma
turare, iar procesul de producție se desfășoară 
conform rețetei de fabricație.

Comitetul județean Botoșani al P.C.R. : Pentru 
săvirșirea gravelor abateri de necinste, minuirea 
incorectă a fondurilor financiare, însușirea unor 
bunuri materiale și altele. Filip Petre, șef conta
bil la Inspectoratul școlar județean Botoșani, a 
fost pus in discuția adunării generale de paptid 
și exclus din rîndurile membrilor de partid, Iar 
inspectoratul școlar l-a suspendat din funcție ; 
cauza a fost înaintată organelor de cercetare 
penală.

Consiliul popular al județului Ilfov : în cursul 
anului 1977 tronsonul de drum județean Jilava — 
Crețești a fost scariticat și aprovizionat cu 235 
tone piatră spartă, acțiune ce va continua și în 
trimestrul I 1978. în urma discuțiilor purtate, 
Consiliul popular al comunei Vidra consimte să 
aloce fonduri in 1978 către D.J.D.P.-Ilfov pentru 
asfaltarea unui sector de 1,2 km.

Neculai ROȘCA
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de locul de muncă. Sarci
nă dificilă, grea, îndeplini
tă cu răbdare și pe care 
comuniștii și colectivul 
„Tricotexului" o consideră 
a fi de mare răspundere 
pentru ei. Cu atît mai mari 
sînt satisfacțiile succesului.

Aflăm că și la întreprin
derea „Unio" din Satu 
Mare s-au obținut aseme-

DE LA ADAS
Printre multiplele for

me de asigurare pe care 
ADAS Ie pune la indemi- 
na Cetățenilor se află și 
„asigurarea de accidente".

Această asigurare poate 
fi contractată de orice 
persoană in vîrstă de la 
16 ani împliniți, indiferent 
de profesie și de locul de 
muncă. Dintre evenimen
tele neprevăzute pentru 
urmările cărora ADAS 
plătește sumele asigurate 
amintim : lovirea, căde
rea, alunecarea, prăbuși
rea de teren, explozia, 
trăsnetul, electrocutarea, 
arsura, accidentele pro
duse de funcționarea sau 
folosirea mașinilor, instru
mentelor, sculelor sau ar
melor, cele intîmplate ca 
urmare a circulației mij
loacelor de transport sau 
din cauza accidentelor în- 
tîmplate acestora etc.

Asigurarea de accidente 
se practică în următoare
le variante :
• Asigurarea de acci

dente pentru sume asigu

rate fixe, totale, de 15 000 
de lei, se contractează pe 
durate de 3 sau 6 luni, 
sau pe durate constituind 
multiplul acestora, pînă la 
2. ani.

Pe aceeași perioadă se 
pot încheia una, două sau 
trei asigurări pentru sume 
fixe.
• Asigurarea de acci

dente pentru sume asigu
rate convenite se contrac
tează pe durate de la 1 an 
la 5 ani. La această asi
gurare primele se pot a- 
chita și in rate.

Primele de plată la am
bele forme de asigurare 
se stabilesc în funcție de 
mărimea sumei pentru 
care solicitantul dorește 
să se asigure, de profesia 
și felul unității in care 
acesta lucrează, precum și 
de durata contractului (de 
exemplu : la asigurarea 
pentru sume fixe, primele 
de plată reprezintă, de re
gulă, 12 sau 15 lei pe 3 
ori 6 luni, iar la asigura
rea pentru sume conve

nite, primele de plată re
prezintă, de regulă, intre 
1.60 și 4 lei pe an, pentru 
fiecare 1 000 de lei din 
suma asigurată).
• Asigurarea familială 

de accidente cuprinde, pe 
lingă asiguratul principal 
și pe soția acestuia, pre
cum și pe toți copiii, în 
vîrstă de 5 pînă la 16 ani, 
la sume asigurate totale 
de 15 000 de lei pentru 
fiecare persoană.

Prima de plată, pentru 
o durată a asigurării de 
3 luni, este de 25 de lei, 
pentru toate persoanele 
cuprinse in asigurare.
• Asigurarea de acci

dente „Turist" se reco
mandă a se contracta cu 
ocazia efectuării unor de
plasări, cu durata de pînă 
la 1 lună. Această asigu
rare cuprinde atît cazu
rile de accidente ale asi
guratului, cit și cele de 
deteriorare sau distrugere 
a bunurilor casnice și

gospodărești ale acestuia 
lăsate la domiciliu sau 
luate în deplasare.

Sumele asigurate sint 
între 15 000 de lei și 40 000 
de lei pentru cazurile de 
vătămări corporale (in 
funcție de natura acci
dentului) și de 20 000 de 
lei pentru pagubele la 
bunurile casnice și gos
podărești.

La această asigurare, 
care se contractează pe o 
perioadă de 1 lună, prima 
de plată este de 15 lei.

La toate felurile de a- 
sigurări de accidente, în 
cazurile de invaliditate 
permanentă parțială, ca 
urmare a accidentelor cu
prinse in asigurare, suma 
cuvenită in raport cu 
gradul de invaliditate 
permanentă stabilit se 
majorează cu 25%, în li
mita sumei asigurate 
pentru invaliditate per
manentă totală.

Asigurările de acciden
te pentru sume fixe, pen

tru sume convenite și 
cele familiale oferă și a- 
vantajul cuprinderii în a- 
sigurare a bunurilor cas
nice și gospodărești, pen
tru o sumă asigurată de 
5 000 de lei de fiecare po
liță. fără vreo plată de 
primă suplimentară.

Tinînd seama de nume
roasele împrejurări în 
care se pot produce acci
dentele de gama largă a 
riscurilor acoperite și de 
costul avantajos al asigu
rărilor, recomandăm tu
turor cetățenilor contrac
tarea uneia sau a mai 
multor asigurări din cele 
prezentate.

Pentru informații supli
mentare și pentru con
tractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabi
lilor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agen- 
ților și inspectorilor de a- 
sigurare sau, direct, ori
cărei unități ADAS.

Infățișează pe scurt „bio
grafia" meteoricei treceri 
a lui C. A. prin în
treprindere. A fost în
cadrat, la 30 iunie, anul 
trecut, și (cu propunere 
de lichidare ? 1) i s-a des
făcut contractul de mun
că la 1 septembrie. De 
ce ? C. A. a acumulat.. în 
iulie și august, 9 absențe

întreprindere și probabil 
întreprinderea nu va avea 
de unde să rețină banii 
pentru rate in caz că el nu 
va mai veni la lucru. Și, de 
atunci... nici n-a mai căl
cat în uzină. Cum vedeți, 
mai mult de atit ce puteam 
face pentru e.l

Drept răspuns i-am îm
părtășit experiența celor de

încredere pe tovarășii lui 
de muncă ? Și n-ar fi pu
tut oare să fie și în alt fel 
ajutat ? Greu de crezut că, 
Supusă judecății colective, 
această problemă nu și-ar 
fi găsit o rezolvare fe
ricită.

Am mai întîlnit aseme
nea eșecuri și in alte colec
tive, Așa, de pildă, la în-

Tinerii sînt ai colectivului nu numai 8 ore, 
ci și dincolo de porțile întreprinderii

• Perseverența, autoritatea și, mai ales, căldura omeniei însoțesc 
pas cu pas drumul reeducării ® ...Iar eșecurile educative încep 

totdeauna de ia indiferență și neîncredere
Anchetă socială

nea succese. Cei mai mulți 
dintre tinerii încredințați 
spre reeducare prin muncă 
s-au integrat în viața co
lectivului. Este cazul tine
rilor forjori T.I. și Gh. D. 
de la secția forjă și al 
strungarului T.B. de la sec
ția a 9-a utilaj-minier. Ac- 
ționind cu răbdare și căl
dură, colectivele respective 
le-au dezvăluit tinerilor lu
mea frumoasă și curată a 
muncii, a vieții cinstite. 
Din păcate, în cel de-al 
patrulea caz — al tînăruiui 
C.A.. încredințat colectivu
lui de la atelierul de role, 
— lucrurile n-au urmat un 
asemenea curs fericit. Care 
a fost greșeala ? Poate in
diferența, lipsa de preocu
pare față de timpul liber al 
tînăruiui. Șeful atelierului 
role, Mihai Zăviceanu, ne

nemotivate și a părăsit de 
3 ori locul de muncă în 
timpul programului. „Ce-i 
drept — ni se spune — noi 
am stat de vorbă cu el și 
în cadrul «comandamentu
lui opiniei publice și sfatu
lui omeniei» — organism 
de educație creat în secție. 
Am discutat cu el și așa. 
de la om la om. Băiatul nu 
era indeobște refractar la 
ceea ce i se spunea. Recu
noștea că a greșit, spunînd 
că s-a lăsat influențat de 
«prietenii străzii". Cind am 
avut cu el ultima discuție 
— spune în continuare Mi
hai Zăviceanu — mi-a ce
rut să-i semnez o adeverin
ță cu care să-și poată cum
păra, în rate, îmbrăcăminte 
în valoare de 5 000 de lei. 
Am ezitat. I-am spus că nu 
prezintă garanție pentru

la „Tricotex" în cazul Flo
rica G.

— într-adevăr. recunoaș
te tovarășul Zăviceanu. de 
timpul său liber nu ne-am 
ocupat deloc : probabil că 
aici e greșeala noastră.

Nu probabil, ci cu sigu
ranță aceasta a fost greșea
la. După cum, la fel de 
cert este că momentul 
cheie, momentul hotăritor 
care l-a rupt brutal pe tî- 
năr de întreprindere a fost 
cel al neîncrederii în el. 
Sigur că nu-i ușor să sem
nezi, pentru un asemenea 
tinăr, o poliță în alb. Dar 
el poate că avea o reală 
nevoie de sprijin. Creditul 
material n-ar fi putut că
păta oare și valoarea unui 
credit moral ? Creditul 
acesta nu l-ar fi determinat 
oare să-i privească și el cu

treprinderea de confecții 
„Mondiala", pînă la ora ac
tuală nu este vorba decît- 
de o singură reușită, de un 
singur caz de integrare in 
muncă — a! tînăruiui P.V. 
în timp ce tinerele V. V„ 
F.V. și E. M. continuă să 
rămînă și in prezent in a- 
fara muncii. O primă cau
ză a fost aceea că din capul 
locului intrarea lor imedia
tă in producție a fost tergi 
versată la „Mondiala", pe 
motiv că abia la 1 august 
aveau să înceapă cursurile 
de calificare. Iată insă că 
de la 1 octombrie a început 
un al doilea curs dar nici 
de această dată tinerele 
respective n-au figurat pe 
lista cursar.ților. Interesîn- 
du-ne la Oficiul forțelor de 
muncă de soarta acestor ti
nere, tovarășul Gheorghe

Sasu, șeful oficiului, ne-a o- 
ferit drept răspuns prilejul 
de a fi martori ai unei 
convorbiri telefonice pe care 
avea să o poarte cu tova
rășa Steio Rațiu, secretara 
comitetului ae partid de la 
„Mondiala". întrebată de ce 
nu s-au luat incă măsuri 
pentru integrarea Tinerelor 
ce au fost încredințate 
întreprinderii pentru reedu
care prin muncă, tovarășa 
secretară a răspuns pe un 
ton iritat : „Doar n-o să 
umblu eu după fiecare din 
ele să le aduc la muncă". 
O atitudine pe care nici nu 
știu cum s-o numim. Indi
ferență. birocrație ? Simplă 
nepăsare 7 Comoditate ? De 
fapt, eram întrucîtva edifi
cați asupra opticii reci, 
funcționărești cu care aici, 
la „Mondiala", este privită 
sarcina reeducării prin 
muncă (intr-o anchetă ante
rioară publicată în „Scin
teia" din 5 iulie ’77 se for
mulau critici pe adresa fac
torilor educaționali de aici 
tocmai pentru motivul că in 
loc să'<le primească ime
diat pe aceste tinere in 
muncă s-a tergiversat in
tegrarea lor in producție). 
Poate nu este lipsit de in
teres pentru tovarășa secre
tară a comitetului de par
tid, pentru 
conducerea 
„Mondiala"

tovarășii din 
întreprinderii 

să afle cum
s-au „descurcat" în viată a- 
cele tinere după care ni
meni din colectivul acestei
mari întreprinderi n-a gă
sit vreme „să umble" (și 
n-ar fi fost nici o greșeală 
— dimpotrivă — dacă ar fi 
umblat) : V. V. — care ce-i 
drept s-a dovedit foarte a- 
bilă în a invoca motive
pentru a nu munci și pen
tru a părăsi locul de mun
că — a săvirșit un furt a- 
sociat cu o tîlhărie comisă 
de un tinăr fără ocupație 
cu care se împrietenise. 
E. M„ care după amînarea 
oficială a încadrării ei a
revenit totuși Ia „Mondia

la" lucrînd... două zile, a 
abandonat munca și duce 
o viață parazitară, nesigu
ră. Tot astfel și o a treia : 
F.V. Desigur, pină la urmă 
aceste tinere, conform legi
lor țării, vor trebui deter
minate să se încadreze in 
muncă, să trăiască dintr-un 
venit cinstit. Dar nu e a- 
celași lucru și nu ne poate 
fi indiferent cum ajunge 
tinărul care a greșit, spre 
atingerea acestui țel : la 
îndemnul și cu sprijinul 
generos, cald, tovărășesc aj 
unui colectiv muncitoresc 
sau. dimpotrivă, determinat, 
în lipsa primei alternative, 
dc forța de constringere a 
legii.

Dacă soarta unor aseme
nea tinere nu Ie este indi
ferentă (și nimănui nu-i 
poate fi indiferentă soarta 
semenilor săi), atunci tova
rășii de la „Mondiala" au 
serioase motive pentru re
flecții. Mina pe care nu 
le-au întins-o la timp aces
tor fete s-a pătat. Sint pe
tele nepăsării vinovate, ale 
superficialității în indepli- 
nirea unei obligații sociale, 
profund umane. Cind mina 
caldă, părintească a unui 
colectiv de muncă nu li se 
întinde la timp unor tineri 
care au nevoie de ea și o 
caută, o altă mînă îi aș
teaptă : mina vicleană și 
sordidă a parazitismului, a 
imoralității, a periferiilor 
vieții. Cînd știi că ai fi pu
tut să faci ceva pentru ca 
soarta unor tineri să nu în
capă pe asemenea mîini și 
n-ai făcut, nu este un gind 
prea confortabil. Iată de ce 
îi invităm la o profundă 
meditație pe tovarășii dela 
„Mondiala" ca și pe alții 
care au lăsat să le scape 
prilejul de a aduce pe dru
mul cel bun. al cinstei și al 
muncii pe acei tineri care 
le-au fost încredințați spre 
reeducare.

Octav GRUMEZA



SCÎNTEIA - joi 5 ianuarie 1978

DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI

CALITATEA Șl EFICIENȚA 
trăsături dominante ale întregii noastre activități economice 

Muncitori, maiștri, tehnicieni, membri ai consiliilor oamenilor muncii 
ne vorbesc despre preocupările din acest an ale colectivelor din întreprinderi

în centrul preocupărilor - 
creșterea producției 

la 1000 lei fonduri fixe
Datorttă marelui volum de 

investiții de care a beneficiat, 
Combinații de fire și fibre sin
tetice din Săvinești a cunoscut 
o dezvoltare continuă. In 
primii doi ani ai cincinalului, 
de exemplu, aici au fost puse 
in funcțiune șapte noi capa
cități productive. Practic, 
pînă acum, pentru fieca
re loc de muncă s-au in- 
vestit sute de mii de lei. Așa
dar, colectivului nostru de oa
meni ai muncii i s-a încredin
țat spre administrare o în
semnată perte a avuției na- 
'onale pe care, așa cum s-a 
iibliniat la Conferința Na- 
onalâ a partidului, avem in- 
atorirea patriotică de a o 
tiliza cit mai eficient.
Și anul acesta, pe agenda de 

icru a consiliului oamenilor 
luncii și pe aceea a comite- 
ilui de partid continuă să fie 
iscrisă, printre alte probleme 
nportante, analiza căilor si 
lijloacelor prin care putem 
sigura in anul 1978 o folosire 
i randament și mai înalt a 
ituror fondurilor fixe. Astfel, 
cționăm pentru reorganizarea 
nor fluxuri tehnologice din 
rotoarele melană și caprolac- 
imă, in scopul eliminării 
locurilor înguste" și folosirii 
tai bune a tuturor capacități- 
■r de producție. Totodată, a- 
em in vedere încărcarea tu- 
tror instalațiilor la capacita- 
■a nominală. Preocupări ase- 
lănătoare există și în dome

18 la sută - cu atit vom spori 
productivitatea muncii

Potrivit hotărârilor Conte
ntei Naționale a partidului, 
treprinderea de tricotaje 
Jimbrul" din Suceava, în ca- 
"U1 căreia îmi desfășor acti- 
tatea ca muncitoare, se nu- 
ără printre unitățile care 
>r trece la săptâmina de 
cru redusă încă din această 
■imă lună a noului an. A- 
■a.sta reprezintă o nouă și 

niul îmbunătățirii calității pro
duselor, cale prin care urmea
ză să realizăm o importantă 
sporire a valorii producției ob
ținute pe aceleași fonduri fixe. 
Printre altele, ne-am propus, 
de pildă, ca în 1978 ponderea 
producției de melană de calita
tea I să ajungă Ia peste 94 la 
sută din totalul producției, 
față de 86 la sută cit avem pla
nificat. Un alt efect important 
al acestei acțiuni constă în 
sporirea beneficiilor. Pentru 
1978 am prevăzut să obținem 
un volum de beneficii cu 7 la 
sută mai mare decit anul tre
cut. Au fost luate măsuri teh
nice și organizatorice pe linia 
întreținerii și reparării mai 
bune a utilajelor și instalați
ilor. menite, pe de o parte, să 
ducă la prevenirea unor între
ruperi accidentale și a pierde
rilor de timp, iar, pe de altă 
parte, la reducerea duratei re
viziilor și reparațiilor, conco
mitent cu îmbunătățirea cali
tății acestor lucrări. Prin toate 
aceste acțiuni și măsuri, anul 
acesta se va înregistra o pro
ducție cu 2,4 la sută mai mare 
Ia 1 000 Iei fonduri fixe decit 
anul trecut.

Elena PRICOP
maistru, 
membru în consiliul 
oamenilor muncii 
de ia Combinatul de fire 
și fibre sintetice Săvinești

semnificativă dovadă a grijii 
deosebite pe care conducerea 
partidului și statului nostru o 
manifestă pentru a ne asigura 
condiții de viață și muncă tot 
mai bune. Ne sînt vii în me
morie cuvintele prin care to
varășul Nicolae Ceaușescu. in 
mesajul de Anul nou, chema 
toți oamenii muncii să-și con
centreze energia, forțele crea

toare, inteligenta și priceperea 
pentru sporirea mai rapidă a 
productivității muncii — fac
torul hotărîtor de care.depin
de creșterea venitului națio
nal, ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, mer
sul tot mai ferm înainte al 
României pe calea progresului 
socialist. Cum este și firesc, 
noi toți cei care muncim la 
„Zimbrul" sîntem conștienți 
că trebuie să depunem e- 
forturi sporite pentru ca, 
încă din primele zile ale 
anului, să atingem toți para
metrii cantitativi și calitativi 
de care este condiționată in
troducerea noului program de 
lucru. în acest context, așa 
cum am discutat și la ultima 
ședință a consiliului oamenilor 
muncii a cărui membru sînt,, 
o atenție specială trebuie să 
acordăm realizării nivelului 
planificat al productivității 
muncii, indicator Ia care, anul 
acesta, sarcina este mai mare 
cu 18 Ia sută față de rezulta
tele anului trecut.

în vederea înfăptuirii acestei 
sarcini, la noi în întreprindere, 
au fost inițiate încă din 
ultimul trimestru al anului tre
cut o serie de măsuri tehnice 
și organizatorice, multe dintre 
acestea fiind în curs de mate
rializare în aceste zjle. Avem 
in vedere, în primul rînd, uti
lizarea cu indici superiori a 
capacităților de producție, prin 
creșterea vitezelor de lucru pe 
baza îmbunătățirii calității se

Deviza noastră: metalul 
drămuit cu gramul

întreprinderea noastră prelu
crează, în secțiile și atelierele 
sale, mari cantități de metal. 
Ca atare, gospodărirea raționa
lă a fiecărui gram de metal stă 
și in acest nou an in centrul 
atenției tuturor lucrătorilor. In 
secția de zincare a sîrmelor, 
unde, muncesc, în ianuarie va 
intra in funcțiune, bunăoară, 
un cuptor la care s.-au adus 
serioase îmbunătățiri tehnolo
gice, urmind ca. pe această 
bază, să recuperăm 21 tone de 
zinc într-o lună, in loc de 
circa 18 tone, cit s-a recupe
rat în decembrie.

Cum am acționat și acționăm 
pentru a asigura gospodărirea 
cit mai bună a metalului ? In 

mifabricatelor și folosirii mai 
bune a timpului de funcțio
nare a mașinilor de con
fecții. Se acționează apoi 
pentru perfecționarea teh
nologiilor de fabricație și 
îmbunătățirea structurii sor
timentale a producției, prin 
utilizarea intr-o măsură mai 
mare a fibrelor chimice. Se 
are, de asemenea, în vedere 
aplicarea metodei analizei teh
nice a valorii la proiectarea 
unor produse — ceea ce va 
face posibilă eliminarea unor 
operații tehnologice. Tot așa, 
acordăm un rol deosebit acti
vității de autoutilare, dimi
nuării efortului fizic al. lucră
torilor, prin mecanizarea unor 
operațiuni in secția confecții.

Alături de toate acestea am 
hotărît să veghem cu toții la 
stricta respectare a programu
lui de lucru, la folosirea ma
ximă a timpului de muncă, 
la întărirea disciplinei și răs
punderii fiecăruia la locul său 
de muncă, în așa fel incit 
să ne îndeplinim întocmai 
sarcinile ce ne revin in acest 
an al cincinalului, an ho
tărîtor pentru saltul de la 
cantitate la calitate pe care cu 
îndreptățire ni-1 pretinde con
ducerea partidului.

Iuliana BUGA 
muncitoare, 
membru în consiliul 
oamenilor muncii 
de la întreprinderea 
„Zimbrul" din Suceava

primul rînd, în întreprindere 
s-a desfășurat și se desfășoară 
o largă acțiune politică și or
ganizatorică pentru schim
barea mentalității după care 
risipa și, mai cu seamă, 
pierderile tehnologice ar fi 
inevitabile. Lupta pentru 
diminuarea și evitarea aces
tor pierderi a început prin- 
tr-o intensă muncă cu oame
nii, de clarificare a rostului 
economisirii zincului, metal 
relativ scump, deficitar. Drept 
urmare, după un șir de ob
servații făcute de muncitori, 
maiștri și specialiști asupra 
băilor de zincare, au putut fi 
sintetizate clteva soluții de 
îmbunătățire a situației, care, 

apoi, din nou au fost dezbătu
te cu colectivul secției. Astfel, 
s-a pus problema recuperă
rii zincului din depunerile 
din băi. De la idee la faptă nu 
a fost decît un pas, trecut cu 
multă operativitate, deoarece 
muncitorii cei mai experimen
tați din secție, împreună cu 
maiștrii și inginerii, au con
ceput și apoi au executat tot 
în secție un cuptor de recupe
rare a zincului. în fiecare 
lună, după ce cuptorul a in
trat în funcțiune, in cursul a- 
nului trecut, s-au recuperat 
circa 18 tone de zinc. După 
aceea, s-au găsit noi soluții de 
perfecționare a funcționării 
cuptorului. Peste cîteva zile, 
cuptorul va intra in funcțiune 
cu îmbunătățirile respective, 
astfel incit urmează să se. re
cupereze încă 3 tone de zinc 
in fiecare lună.

Documentele adoptate de 
Conferința Națională a parti
dului au constituit un însu- 
flețitor imbold în munca sec
ției noastre. Rod al gîndirii 
tehnice creatoare a colectivu
lui, au apărut o seamă de 
lucruri noi în privința dimi
nuării și a altor categorii de 
pierderi tehnologice. Astfel, la

Perseverăm pe calea 
diversificării și îmbunătățirii 

calității produselor
Ca pretutindeni in econo

mie. oamenii muncii din în
treprinderea textilă din Pitești 
sint angajați cu toate forțele 
in munca pentru înfăp
tuirea sarcinilor care le revin 
din Programul suplimentar 
de dezvoltare a țării pină în 
anul 1980. Concret, noi trebuie 
să ne preocupăm permanent 
de ridicarea nivelului tehnic 
al producției și, în general, a 
tuturor parametrilor de cali
tate. în acest sens, activitatea 
de cercetare din întreprinde
rea noastră s-a axat pe reali
zarea unor produse cu valoare 
estetjcă și comercială cit mai 
bună, pregâtindu-se pentru 
producția anului 1978 un nu
măr de 56 articole, in peste 
450 desene și poziții coloris- 
tice, pentru costume și cămăși 
bărbătești. Lâ proiectarea a- 
eestor’articold s-a ținut sea
mă de cerințele reducerii con

suprafața băilor de zincare, 
unde datorită contactului cu 
atmosfera se produce oxidarea 
metalului, pe o grosime a- 
preciabilă s-a propus aplicarea 
unei soluții care privește aco
perirea băilor cu diatomită 
granulată fin. Aceasta va 
duce la economisirea a 
circa 6 tone zinc lunar. De 
asemenea, se discută în pre
zent în cadrul colectivului des
pre măsurile ce trebuie luate 
pentru introducerea unui nou 
procedeu de înfășurare a fi
lierelor de azbest pe firele de 
sîrmă, care asigură o mai 
mare uniformitate a stratului 
de zinc pe suprafața sîrmei și 
o economie — la nivelul unui 
an — de 3,5 tone zinc. Buna 
pregătire profesională a mun
citorilor noștri se reflectă, 
așadar, nemijlocit, în soluțio
narea unor probleme dintre 
cele mai complexe ale pro
cesului de producție.

Gheorghe 
MOLDOVEANU 
maistru
la întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmă 
Buzău

sumului de materii prime și 
înlocuirii bumbacului din im
port cu materii prime din 
țară, respectiv, poliester și 
celofibră. Astfel, se economi
sesc circa 95 tone fire pe an. 
Ne-am propus, de asemenea, 
ca in anul 1978 să creăm alte 
58 articole în peste 500 poziții 
coloristice.

întreprinderea noastră, fiind 
una din cele mai mari între
prinderi din cadrul Centralei 
industriei bumbacului, consu
mă o mare cantitate de colo- 
ranți și chimicale. Prin efor
turi susținute s-a redus im
portul, ajungîndu-se ca circa 
60 la sută din cantitatea . de 
coloranți folosită să provină 
din producție indigenă. Pentru 
ridicarea mai accentuată a ca
lității produselor noastre, a- 
plicăm din acest an o se
rie de noi tehnologii m'odetne 
de finisare, ca tratamentul fi

zico-mecanic de contracție 
forțată, tratarea neșifonabilă, 
impermeabilizarea, tratarea 
antimurdărie și polizarea ș.a. 
Și aceasta, întrucît cele mai 
noi cerințe ale beneficiarilor 
ne-au impus să realizăm țe
sături cu tușeu moale, suple, 
mătăsoase, dar și cu aceleași 
caracteristici de neșifonabili- 
tate și stabilitate dimensiona
lă. Vom continua acțiunea de 
diversificare a sortimentelor 
de inserții, echipamente de 
protecție specifice locurilor de

Vom reduce stăruitor 
consumul de energie 

și combustibil
în acest an, în fața colecti

vului nostru stau sarcini spo
rite și îndeplinirea lor este 
condiționată, în bună măsură, 
de asigurarea funcționării 
primei linii tehnologice de ci
ment la parametrii proiectați 
și reușita probelor tehnologice 
care se efectuează la cea de-a 
doua linie. Cu toate aceste 
griji majore, nu slăbim nici 
un moment preocuparea pen
tru utilizarea chibzuită, cu e- 
ficiență sporită, a combustibi
lilor și energiei electrice, sar
cini care pot fi și trebuie ne
condiționat indeplinite. Astfel, 
acționind în acest spirit, am 
trecut la folosirea gazelor 
calde de la cuptorul de clin
cher la uscarea materiilor 
prime supuse măcinării. Pe 
această cale reușim să redu
cem consumul de combustibil 
convențional cu 5 pînă la 10 
Ia sută pe tona de clincher. 
De asemenea, înlocuirea 
cu rigole pneumatice a 
șnecurilor de extracție și 
transport al prafului de la 
instalația de electrofiltre — 
soluție sugerată și aplicată de 
muncitorii de la cuptoarele de 
clincher — a asigurat atit 
creșterea randamentului insta
lației, cit și diminuarea con
sumului de energie electrică 
ou 2 kW pe ora de funcțio
nare. în atenția consiliului 
oamenilor muncii se află acum 
materializarea soluției — cris
talizată recent — privind re
cuperarea aerului cald de 

•la" răcitorul-gratâr al cup
torului și folosirea lui la usca

muncă, asigurind reducerea 
greutății. țesăturilor, valorifi
carea superioară a materiilor 
prime secundare — astfel in
cit să ne îndeplinim cu cinste 
.sarcinile care ne revin în a- 
cest al treilea an al cincina
lului.

Ing. Constanța 
POPESCU 
șefa atelierului 
de proiectare tehnologică 
al întreprinderii textile 
din Pitești

rea zgurei expandate. Cores
punzător studiilor Întreprinse, 
aceasta permite eliminarea a- 
proape completă a arderii di
recte a combustibilului in us- 
cător, ceea ce echivalează cu 
economisirea a circa 4 000 tone 
combustibil convențional po 
an.

Programul de economisire a 
resurselor energetice întocmit 
la nivelul întreprinderii pre
vede și alte măsuri de certă 
valoare practică. Astfel, ar fi 
de relevat trecerea din primul 
trimestru al acestui an la fo
losirea substanțelor tensioac- 
tive la operațiunea de măci
nare a cimentului — ceea ce 
va reduce consumul de energic 
electrică cu peste 2 la sută >•- 
tona de ciment măcinat — a 
introducerea mineralizato 
la arderea clincherului - 
scopul micșorării tempera, 
de ardere și, implicit, a < 
sumului de combustibil < 
vențional cu 3 la sută pe 1 
de clincher.

Vom depune, în conținu 
eforturi stăruitoare pentru i 
nomisirea resurselor energe 
— sarcină de cea mai q 
importanță pentru dezvolt 
în ritm înalt a economiei > 
ționale.

Gheorghe HUH 
maistru principal, 
membru in consiliul 
oamenilor muncii 
de la întreprinderea de II 
Chișcădaga-Deva

istructorii de mașini de la întreprinderea „Auto- 
" din Capitală pășesc în noul an cu hotărirea 

de a Înfăptui riguros sarcina trasată de Con- 
□ Națională a partidului, subliniată de tovarășul

tiv sînt ridicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, sporirea substanțială a productivității muncii 
și economisirea metalului — materia primă de bază. 
Prezentăm, în imaginile de față, cîțtva destoinici

muncitori, buni gospodari, care, prin exemplul lor 
personal catalizează energiile întregului colectiv (de 
la stingă la dreapta): ion Drăgan, lăcătuș — șef 
de echipă, Marin Burcea, lăcătuș — șef de echipă,

Ion Durlea, mecanic auto — șef de 
Gheorghe Dobre, mecanic auto — șef de ec 
Maria Ciorăneanu — electrician auto

Foto : E. Dit

Nicolae Ceaușescu în mesajul de Anul nou, de a se 
înfăptui saltul revoluționar de la acumulările canti
tative la o nouă calitate, superioară. Obiectivele 
prioritare pe care și le-a propus acest harnic colec

satul nou, socialist, potențialul 
ergie și pricepere al coopera- 

■ fructifică din plin" — așa se 
a o pagină din ziarul „Scîn- 
publicată la 25 aprilie în 1967 
e se făcea bilanțul anilor 
și de la încheierea cooperati- 
in comuna Gîrbovi. județul 

Recitesc cifrele privind pro- 
e realizate atunci, producții 
-rate ca foarte bune. Se arăta, 
iltele, că în I960 s-au obținut, 
die Ia hectar, 2 433 kg griu, 
kg porumb. 1 900 kg floarea- 
1, 24 500 kg sfeclă de zahăr,
tu intr-adevăr producții foarte 
iar pentru posibilitățile noas- 

atunci. Acum, așa cum s-a 
la Conferința Națională a 

lui, oamenii muncii din agri- 
vor trebui să muncească mai 

imintul pentru a obține pro- 
nai mari. Poate fi îndeplinită 
sarcină? Evident că da. Este 

trată de înseși realizările de 
tout ale cooperativei din Gîr- 

1977 s-au obținut, în medie 
,r, cite 5 010 kg griu, 6 060 kg 

2 700 kg floarea-soarelui, 
ț sfeclă de zahăr. Oricine va 
. aceste cifre cu nivelul re- 
obținute cu zece ani in urmă 
a seama că ele s-au dublai, 

ce nu trebuie să mire pe 
'aptul că pentru 1978 coope- 
lin Gîrbovi și-au propus să 

producții și venituri mult 
•i. Recolta totală de cereale 

trei ori mai mare decît cu 
in urmă. Ca urmare, pro- 

obală va însuma 67 milioane 
are 45 milioane se vor reali- 
illura plantelor de cîmp, 16,6 

din zootehnie, iar restul 
surse. în pagina amintită, 
cu peste 10 ani în urmă, 

late cîtcva opinii referi- 
organizarea producției și 

, Ia creșterea răspunderii 
■ pentru nivelul producției 
se arăta cum acționează 
și înțelepciunea colectivă 
ișaic. Vom reda și de data 
piniile cîtorva oameni cu 
răspundere din cadrul coo- 
și al comunei.

MARCEL DOBRA, președintele 
cooperativei : Noi am ajuns la un 
asemenea nivel de organizare a pro
ducției și a muncii incit o recoltă de 
peste o jumătate de vagon de cerea
le la hectar ne pare ceva normal. 
Arătam cu peste 10 ani în urmă că 
la loc de frunte în acțiunea de conso
lidare a cooperativei agricole se si
tuează orientarea rațională a produc

„Vom realiza in 1978 de trei ori mai mult decit cu zece ani în urmă!“
Președintele și inginerul-șef al C. A. P. Gîrbovi-llfov și secretarul comitetului comunal de partid 

explică rezultatele de anul trecut și proiectele lor pe anul 1978

țipi în funcție de condițiile concrete 
naturale și economice existente, sta
bilirea cu discertnămint a structurii 
culturilor și a speciilor de animale. 
Concluzia la care am ajuns încă 
atunci a fost foarte bună. Ne-am în
dreptat atenția asupra griului și po
rumbului. am extins cultura plante
lor tehnice ca floarea-soarelui. sfecla 
de zahăr, tutunul. Pentru a spori ve
niturile cooperativei și ale membrilor 
ci, trebuiau găsite surse sigure care 
să aducă bani. La noi nu există riuri 
sau lacuri care să facă posibilă ex
tinderea irigațiilor. Pămîntul care il 
aveam trebuia să-l folosim astfel in
cit. fiecare hectar să ne aducă veni
turi cit mai mari. Ne-am gindit că 
agricultura are nevoie de semințe de 
soi. cu productivitate ridicată. Dispu
neam de condiții bune pentru a pu
tea produce și vinde statului semin- 

te. Așa a început. încă în 1964, pro
ducerea de semințe de soi. îndelet
nicire care s-a extins din an în an. 
De exemplu . numai fasolea de să- 
mjnță a adus cooperativei un venit 
de aproape un milion de lei. venitul 
curat de la această cultură fiind de 
365 000 lei. Așadar, această ocupație, 
care necesită pricepere, hărnicie și 
migală aduce, an de an, cooperativei 

noastre mari venituri. Dar, alături de 
cultura plantelor de cîmp s-a dez
voltat și zootehnia. în articolul a- 
mintit publicat in „Scinteia" se arăta 
că unul din obiectivele noastre este 
să ajungem să creștem 7 500 porci și 
80 000 păsări, să ingrășăm anual 750 
bovine. Cit de departe au rămas 
aceste cifre ! în 1977, cooperativa 
noastră a crescut și îngrășat 10 000 
de porci, avem o fermă pentru îngrft- 
șarea taurinelor cu 1 500 capete și am 
ajuns să livrăm statului pe bază de 
contract. 450 tone de carne. F.erma 
mixtă cuprinde 350 vaci și 4 000 de 
oi. Cele două ramuri de producție 
vegetală și animală — se îmbină ar
monios.

A orienta just structura culturilor 
și a speciilor de animale nu ‘ este 
totul. Se cere ca toate lucrările agri
cole să fie făcute la timp. Coo

peratorii noștri, educați de organi
zația de partid au înțeles necesitatea 
de a munci atunci cînd se cere și 
cum se cere. Așa cum ne-a îndemnat 
conducerea partidului, noi am ac
ționat perseverent pentru a in
troduce și în agricultură spiritul de 
organizare, disciplină și exactitate 
proprii activității industriale. Acum 
toți cooperatorii și mecanizatorii știu.

— în cadrul fermei sau echipei din 
care fac parte — ce lucrări au de exe
cutat zilnic, cind să înceapă și să ter
mine o anumită lucrare. Buna organi
zare a muncii, la care se adaugă acti
vitatea politico-educativă desfășurată 
de organizația de partid, ne-a permis 
să lichidăm mentalitatea acelora care 
considerau că pot să lucreze atunci 
cind doreau și cind credeau ei de 
cuviință. La noi s-a format o ță
rănime nouă care, alături de mecani
zatori. este capabilă să execute toate 
lucrările agricole la timp și de cea 
mai bună calitate. De altfel, perioa
da db iarnă este folosită intens pen
tru a pregăti viitoarea recoltă. Coo
peratorii transportă gunoiul la grajd 
la platforme în cimp, iar în curînd 
mecanizatorii vor începe administra
rea îngrășămintelor chimice.

DAN OLTEANU, inginer-șef al 
cooperativei : Lucrez de 15 ani în 
cadrul cooperativei din Gîrbovi și 
pot să afirm că agricultura se în
vață, se practică și se simte. Pâmin- 
tul nostru ar fi putut să producă.tot 
atîtea cereale și plante tehnice cit 
realizează multe unități învecinate, 
adică recolte medii. Dar noi am fă
cut unele lucruri în plus față de al

ții. In primul rînd s-a stabilit un a- 
solament rațional care corespunde 
cel mai bine condițiilor din unitatea 
noastră. Ca urmare, recoltele medii 
la hectar cresc continuu. Unii gin- 
dindu-se că oricînd condițiile clima
tice nefavorabile pot provoca agri
culturii necazuri ar fi înclinați să 
întrebe : pe ce vă bazați voi. cei din 
Gîrbovi, cind vă propuneți să obți
neți peste o jumătate de vagon de 
cereale la hectar ? Da, condițiile cli
matice au influența lor. Dar a- 
gricultorul bun, cu sprijinul teh
nicii moderne reușește să le stă- 
pînească. Că am reușit să le stă- 
pinim o dovedesc tocmai nivelurile tot 
mai ridicate obținute, an de an. la 
cultura plantelor de cimp. Două ele
mente ne dau garanția că ceea ce 
ne-am propus să realizăm in 1978 se 
va înfăptui. In primul rînd, este baza

tehnico-materială de care dispunem. 
Secția de mecanizare de pe lingă 
cooperativa noastră are acum 80 de 
tractoare, adică tot atîtea cit avea cu 
15 ani în urmă întreaga stațiune de 
mecanizare a agriculturii din comu
nă și care servea 4 cooperative agri
cole. La acestea se adaugă 27 semă
nători diferite, 13 combine, autopro
pulsate pentru cereale, două combi-

■ ■■■■■
partid. Organizația de partid 
muna noastră cuprinde 500 
din care 380 sint cooperatori 
cu îmbunătățirea structurii 
zatorice s-a reușit să se ct 
organizații puternice, pe k 
muncă, in care să fie cuprinș. 
le cu munci de răspundere 
mună, intelectualii satului, 
zatorii, medicii, specialiștii 
fac parte din organizațiile d' 
din ferme.

S-a arătat c.ă membrii cooț 
agricole din Gîrbovi și-au pi 
sporească, în acest an, prod 
toate sectoarele. Ce-i ir 
să se „bată" pentru asemene, 
tate ? Desigur, conștiința k 
cum și veniturile sporite care 
lizează. Dar si mai mult îi im 
ză să ridice nivelul ccono 
social al comunei. Ca 
a! comitetului de partid 
mar al comunei îmi dau seat 
marile realizări înfăptuite in 
na noastră, proiectele de t 
căror realizare ii interesează 
Avem două școli, 16 maga’ 
desfacere, două grădinițe cft 
pii, iar cooperativa con; 
acum o creșă-grădiniță de nt 
paritate, pe străzile din 1 
sint 32 km de trotuare, 1 54C 
au aparate de radio, iar 800 
vizoare. Așadar, munca este 
de bunăstare. ★

Experiența cooperativei 
din Girbovi în sporirea p 
vegetale constituie o bună 
că sarcinile trasate agricul 
Conferința Națională a pârtie 
fi .îndeplinite cu succes, Se. 
în fiecare unitate agricolă să 
lizeze și să se găsească cele r 
căi și mijloace pentru valo 
mai intensă a resurselor l 
dispun, în vederea crește 
substanțiale a producției, > 
contribuind la întărirea t 
respective, la dezvoltarea m; 
a tării.

Ion HERȚEG

ne pentru recoltarea sfeclei de za
hăr, mașini pentru împrăștiat îngră
șăminte și alte utilaje. Ele sint re
partizate celor 3 ferme vegetale, a- 
■sigurindu-se astfel integrarea secției 
S.M.A. în activitatea cooperativei a- 
gricole, problemă de care răspund 
personal. în al doilea rînd, la reali
zarea producțiilor prevăzute vor 
contribui mecanizatorii noștri. Ei au 
reușit să execute lucrări de cea mai 
bună calitate. . Creșterea răspunderii 
mecanizatorilor pentru lucrările" exe
cutate — iată pe ce ne bazăm cînd 
ne propunem să sporim recoltele la 
hectar.

ION LĂCEANU, secretarul co
mitetului comunal de partid : Rezul
tatele cooperativei agricole, proiec
tele îndrăznețe de viitor sint legate 
strins de perfecționarea muncii de
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Nu s-ar putea începe cronica ulti
mei luni a anului abia încheiat fără 
a ne referi la aprecierile și îndemnu
rile insuflețitoare cuprinse in Procla
mația C.C. al P.C.R., a Consiliului 
de Stat și guvernului cu prilejul 
sărbătoririi împlinirii a trei decenii 
de la instaurarea Republicii în Româ
nia, cit și în Mesajul de Anul nou 
adresat întregului popor de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Odată 
cu caldele felicitări și urări pentru 
toți oamenii muncii, au fost eviden
țiate marile realizări obținute de po
porul român în anii Republicii — 
realizări care reflectă deopotrivă 
justețea politicii partidului și voința 
de neclintit de a o înfăptui a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelectua
lității, a tuturor celor ce muncesc 
fără deosebire de naționalitate — 
perspectiva luminoasă pe care a 
deschis-o progresului mai rapid al 
țării Conferința Națională a partidu
lui.

Așa cum s-a subliniat și în mesaj, 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român se înscrie ca eve
nimentul politic dominant al anului 
trecut, mai mult, ca un moment de 
însemnătate deosebită in istoria con
strucției socialiste in România. în
dreptățește această apreciere influen
ta hotăritoare pe care o vor exercit3 
programele adoptate cu acest prilej 
asupra dezvoltării economico-sociale 
mai accentuate a României și ridică
rii, intr-un ritm mai rapid, a nivelu
lui de trai al poporului. Orientările 
Conferinței și-au găsit o magistrală 
exprimare în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, docu
ment de o înaltă valoare principială 
și practică, deschizător de noi ori
zonturi pentru cele mai diverse do
menii ale construcției socialiste, 
purtînd puternic amprenta gîndirii 
originale, revoluționare, profund ști
ințifice și realiste a secretarului ge
neral al partidului. O dată în plus, 
s-a văzut cu acest prilej rolul esen
țial pe care l-a avut și îl are în- or
ganizarea și conducerea eforturilor 
pentru aplicarea în viață a hotăriri- 
lor Congresului al XI-lea, ca și in 
întreaga operă de construcție socia
listă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
neobosit militant revoluționar și 
patriot înflăcărat care de 45 de ani 
din cele -șase decenii de viață, pe care 
le vom sărbători in curind, desfășoară 
o neobosită activitate in slujba inte
reselor vitale ale poporului român, a 
cauzei socialismului și păcii.

Rezumindu-ne in această crohică 
la o evocare succintă a programelor 
adoptate de Conferința Națională, 
vom aminti că ele au în vedere : 
pe plan economic o creștere su
plimentară a producției pină în 1980, 
dezvoltarea mai accentuată economi-, 
co-socială a 
văzut 
ce urmează 
cipal prin 
factorilor calitativi ai creșterii eco
nomice. Tocmai pe această bază se 
creează condițiile ca, spre _mijlocul 
deceniului următor, România să 
depășească stadiul de țară in curs de 
dezvoltare pentru a intra în rîndul 
țărilor cu o dezvoltare medie. A- 
ceasta va marca un nou salt calita
tiv pe toate 
nomice ...
noastre societăți pe o treaptă su
perioară de civilizație. Se va realiza 
astfel un pas important înainte spre 
obiectivul istoric prevăzut în Pro
gramul partidului : apropierea Româ
niei de nivelul țărilor industriale 
dezvoltate ale lumii. Pe plan social 
— o creștere a nivelului de trai al 
populației de asemenea mai accen
tuată decît s-a prevăzut
planul cincinal — creștere 
este legală direct și
nată nemijlocit de infăptuirea pro
gramului de sporire suplimentară a 
producției — trecerea, începind de ia 
1 ianuarie 1978, la reducerea treptată 
a duratei săptăminii de lucru. Pe 
plan politic — adincirea democrației 
socialiste, prin perfecționarea in con
tinuare a cadrului organizatoric de 
participare directă a clasei munci
toare, a întregului popor la condu
cerea societății, îmbunătățirea legis-

lației țării corespunzător evoluției 
generale a societății noastre, ridică
rii gradului de conștiință politică și 
cetățenească a maselor.

întreg ansamblul de măsuri adop
tat de Conferința Națională de
monstrează, odată mai mult, că poli
tica Partidului Comunist Român este 
politica înfloririi patriei, a înaintării 
ei neabătute și tot mai rapide spre 
acel inait nivel de dezvoltare econo
mică, bunăstare și civilizație Ia care 
aspiră și pe care-I merită poporul 
român. Faptul că, in condițiile in 
care lumea capitalistă este bîntuită 
de o criză economică prelungită, ce 
a încetinit considerabil și chiar a de" 
terminat stagnarea creșterii economi
ce în nu puține țări, noi ne propu- 
nehi, dimpotrivă, ritmuri și mai ri
dicate de dezvoltare decît cele sta
bilite inițial prin cincinal — ele in
sele foarte înalte — vorbește de ,1a 
sine despre forța și dinamismul eco
nomiei planificate românești, despre 
superioritatea orinduirii noastre so
cialiste.

Consecvența și fermitatea politicii 
partidului nostru și-au găsit o pu-
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... . României decît s-a pre- 
prin planul cincinal, obiectiv 

să se realizeze în prin- 
stimularea puternică a

__ planurile vieții eco- 
și sociale, ridicarea întregii

prin 
care 

condițio-

te cu profundă, satisfacție și bucurie 
de intregul nostru popor, simță
minte pregnant exprimate in nenu
măratele telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in scrisorile publicate in 
presă. Totodată, acestea au constituit 
prilejuri de exprimare a voinței ge
nerale de a munci și mai bine, mal 
organizat, cu eficiență mai înaltă, 
pentru a asigura creșterea mai ra
pidă a producției materiale, a avuției 
naționale — temelia trainică a ridi
cării continue a nivelului de trai.

De altfel, abnegația și spiritul de 
dăruire in muncă ce animă colecti
vele întreprinderilor noastre au fost 
puse pregnant in evidență de faptul 
că un mare număr de județe au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1977, cît și pe primii 
doi ani ai actualului cincinal.

Este de remarcat că, în spiritul 
hotăririior adoptate de Conferința 
Națională a partidului, a căror esen
ță o constituie creșterea mai rapidă 
a eficienței economice.— ca cerință 
majoră a afirmării largi a revoluției 
științifico-tehnice — oamenii muncii

miei naționale, al ridicării nivelului 
dc trai al poporului.

Lurte care s-a încheiat s-a remar
cat deopotrivă și prin manifestările 
consacrate sărbătoririi a 30 dc ani 
de la proclamarea Republicii. Acest 
eveniment crucial in istoria patriei 
noastre, in mersul ei inainte pe ca
lea progresului și civilizației, a li
bertății și independenței naționale 
— eveniment pe larg evocat in Pro
clamația Comitetului 
Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat si guvernului —■_ a 
fost marcat prin felurite acțiuni, in
tre care se distinge sesiunea științi
fică solemnă organizată de Acade
mia Republicii Socialiste România, 
Academia de știipțe sociale și poli
tice, Academia „Stefan Gheorghiu" 
și Institutul de studii istorice și 
cial-politice. întimpinată cu 
patriotic de către ștoți oamenii mijn*- 
cii — români, maghiari, germani 
de alte naționa,lități — cea 
30-a aniversare aj Republicii a 
lejuit pretutindeni vii expresii/ ale 
hotăririî întregului 
a cinsti glorioasei?

Central al

micj tehnico-știintific.
---- --------------  '
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rari
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rare in relațiile reciproce.
preocuparea statornică a ambelor 
pe îtru
tei men lung intre economiile lor 
tio îale. in interesul progresului

și 
-a

nostru pop 
tradiții ale

de

...... . cultural —
rfecum și colaborarea strînsă m sfe- 

relaliilor internaționale. Inaugu- 
Irca lucrărilor complexului hidro» 
lergetic Porțile de Fier II. materiă- 
[ind o formă superioară de coope- 

in relațiile reciproce, atestă 
țări 
pe 

na- 
lor 

mai rapid, al cauzei socialismului și 
păi ii.

Convorbirile purtate In luna de
cembrie la diferite niveluri, atît la 
Bu iurești cit și în străinătate — cu 
reprezentanți ai unor state din Afri

 

ca.I Asia. America Latină, din Maroc 
și ină în Bangladesh și din Tanza
niei pină in Iran — numeroasele do- 

ente încheiate cu acest prilej, pe 
chle mai diferite tărîmuri. începind 
cu economia și terminînd cu asisten
ța juridică, întregesc in mod fericit 
paleta largă a CONLUCRĂRII ROMÂ
NIEI CU ȚĂRILE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE. CU TOATE STATE
LE. INDIFERENT DE ORÎNDUIREA 
SOCIALĂ.

dezvoltarea colaborării

convorbiri de premierul israelian. 
preconizind menținerea ocupației mi
litare israeliene asupra unora din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967 și ignorind necesi
tatea soluționării elective a proble
mei poporului palestinian, sint incă 
departe de a răspunde așteptărilor 
opiniei publice, cerințelor soluționă
rii conflictului.

In situația nou creată, se impune, 
mai stringent ca oricind, să se mani
feste realism, spirit constructiv in 
vederea adoptării unor măsuri radi
cale pentru stingerea conflictului. Or, 
aceasta presupune. în mod necesar, 
încetarea perpetuării ocupării de că
tre Israel ax teritoriilor arabe acapa
rate în 1967 ; la fel, focarul de 
încordare din această parte a lumii 
nu poate fi lichidat dacă nu se asi
gură poporului palestinian posibili
tatea de a-și avea 
a fi liber si stăpin 
— pâstrindu-și pe 
tatea 
deplin 
opune 
altor

axiomei că 
liber un 
dreptului 

popoare.

propria țară, de 
pe destinele sale 
deplin valabili- 
nu poate fi 

popor care 
la libertate 

Opipia publică

pe 
se 
al 
a
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temică ilustrare în faptul că, 
diât după încheierea lucrărilor 
ferinței Naționale, s-a trecut la . 
carea măsurilor adoptate. Hotăririle 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., precum și. ale Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii au avut in vedere 
tocmai trecerea la elaborarea proiec
tului viitorului plan cincinal 1981— 
1985, astfel incit acesta să asigure 
ridicarea calitativă a activității eco
nomice, folosirea intensivă a întregu
lui potențial productiv ; precizarea, 
de pe acum, a tuturor măsurilor teh- 
nico-organizatorice necesare pentru 
a se asigura îndeplinirea integrală si 
în condiții de eficiență sporită a pre
vederilor planului pe 1978, a progra
mului privind măsurile suplimentare 
de dezvoltare economico-socială pină 
în 1980. Este obiectivul căruia îi va 
fi subordonată întrecerea socialistă 
pe anul 1978, urmărindu-se depăși
rea prevederilor planului la toți indi
catorii. Aceasta are o însemnătate 
deosebită, dat fiind faptul că prin 
amploarea obiectivelor ce urmează 
a fi realizate, noul an 1978 va maica 
o etapă decisivă in transpunerea in 
viață a prevederilor Programului 
suplimentar adoptat de Conferința 
Națională a partidului, constituind 
astfel anul-cheie pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor actualului 
cincinal, pentru accelerarea progre
sului economico-social al patriei so
cialiste.

în urma intrunirif celor două înal
te organisme politice au fost adop
tate un șir de măsuri concrete și in 
ceea ce privește materializarea pre
vederilor Programului de creștere 
mai accentuată a nivelului de trai al 
întregului popor : amintim in acest 
sens Decretul Consiliului de Stat 
prin care se reeșalonează pe ramuri 
și activități majorarea retribuției, 
eeea 
etape de 
loc de 1
gramului
data de 1 ianuarie 1978, a săptăminii 
de lucru de 46 de ore in uncie ra
muri ale economiei : aprobarea pro
punerilor privind îmbunătățirea nor
melor generale de organizare și dez
voltare a rețelei comerciale și de ali
mentație publică de la orașe și sate. 

Toate aceste măsuri au fost primi-

ce

rt,

ime- 
Con- 
apli-
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asigură încheierea primei 
majorare la 1 iunie 1978 in 
septembrie ; stabilirea pro- 
de introducere, începind cu

au depus eforturi sporite pentru 
creșterea rapidă a productivității 
muncii, valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, re
ducerea substanțială a consumurilor 
specifice, modernizarea producției, 
economisirea energiei și combustibi
lilor, atragerea în circuitul productiv 
a resurselor secundare. Numai reali
zarea punct cu punct a acestor 
obiective economice majore, crește
rea susținută a producției materiale, 
ridicarea nivelului eficienței econo
mice asigură infăptuirea intoanai a 
programului de ridicare mai accen
tuată a nivelului de trai al întregu
lui popor.

Tocmai in numele acestui impera
tiv, pretutindeni s-a acționat energic 
— concomitent cu realizarea planu
lui pe 1977, — și pentru asigurarea 
unui start bun al producției in noul 
an, astfel incit 1978 să însemne un 
pas mai mare pe drumul realiză
rii programului de 
mentară a producției 
liarde lei. Faptul că 
lective de muncă au 
parametrii dex producție ai 
1978 incă din cursul" lunii decembrie 
a anului ce s-a scurs, constituie o 
premisă deosebit de favorabilă pen
tru infăptuirea exemplară a sarci
nilor din anul 1978.

O intensificare, simțitoare <♦ ritmu
lui de lucru a cunoscut și activitatea 
pe șantiere, cu deosebire pe cele 
care înregistrau rămîneri în urmă, 
ceea ce a permis să se recupereze o 
înseninată parte din restanțele sur
venite ; dar, din păcate, nu s-a reu
șit lichidarea lor completă, 
oe aceea, se impune în 
un ritm înalt de lucru pe 
tierele pentru a asigura, 
realizarea sarcinilor de 
acestui an, lichidarea restanțelor la 
obiectivele din anul trecut.

De stringentă importanță în peri
metrul activității economice a fost 
și continuă să rămină problema fo
losirii judicioase a energiei și com
bustibililor. Sarcinile 
ducție pe care ni le 
noul an impun o și 
preocupare pe această 
podărirea cu grijă a combustibilului 
și energiei electrice constituind, un 
izvor de putere și progres al econo-

de eliberare națională și socială prin 
muncă plină 
accelerarea 
al României

Creația literar-artistică se anunță și in acest an 
In planurile editurilor figurează la loc de frunte

deosebit de bogată, 
importante volume 

de îiteratură originală, semnate de cunoscuți scriitori, critici și istorici 
literari, o serie de lucrări care continuă valorificarea moștenirii lite
rare sau traduceri din literaturile altor popoare.

. Reafirmind drumul ascendent par- 
' curs in ultimii ani. cînd au apărut 

și s-au impus opiniei publice o se
rie de lucrări de mare rezonanță, 
romanul românesc contemporan pro- 
mlle și în acest an o recoltă deose
bită. Prin conținutul lor, lucrările de 
proză propuse să apară sint orien
tate spre reflectarea mai directă a 
vieții și a muncii din societatea 
noastră. Mediul muncitoresc și al 
activiștilor de partid, satul contem
poran. profilul noii intelectualități, 
viața și munca tinerilor se consti
tuie ca teme prioritare ale investi
gației artistice intr-un număr sporit 
de lucrări. Vom avea astfel satis
facția de a citi și in acest an un nou 
roman al prețuitului nostru scriitor, 
Marin Preda. La întîlnirea cu citi
torii 
cu noi 
pescu 
Chiri tă 
cu : Te

vor fi prezenți, de asemenea
1 romane, Dumitru Radu Po- 

cu Ora nouă. Constantin 
cu Moldova sau Paul Anghel 
Deum la Grivița, toate în 

pregătire la editura „Cartea româ
nească", lucrări promițătoare prin 
prestigiul autorilor, ciștigat de-a 
lungul anilor. Editura „Eminescu" 
continuă publicarea unor romane al 
căror inceput s-a realizat mai demult. 
Astfel, Eugen Barbu "continuă seria, 
cu volumul III, a atit de popularului 
Incognito, iar Ștefan Bănulescu anun
ță volumul al II-lea din Cartea Mi
lionarului. Salvați sufletele noastre 
este un nou roman semnat de Lau- 
rențiu Fulga, iar Ion Brad, prezent 
de mai multă vreme în acest dome
niu, anunță o nouă apariție cu 
Raiul răspopiților.

Proza scurtă, reportajul, memoria
listica șl eseul sint ilustrate de cîteva 
lucrări semnate de cunoscuți ai ge
nului. Ana Blandiana cu Cea mai 
frumoasă dintre lumile posibile. Pop 
Simion cu Cel de-al doilea, Ecațerina 
Oproiu cu Interviu cu mine însumi, 
sau Volume 
toate în 
nească", 
semnată 
asupra 
Adrian 
editura „Albatros", cum și 
tu.’ mesaj din Iubirea de 
datorat lui loan Alexandru 
„Dacia"), Elogiul Timișoarei, adus de 
Anghel Dumbrăveanu (editura „Fa 
cla“) și altele, aflate în edituri sau 
incă pe șantierul de lucru al multor 
scriitori, indică efortul constant de a

'S._______________________________

valorifica virtuțile .tuturor genurilor 
literare. Să consemnăm totodată vo
lumul de memorialistică Amintiri 
despre G. Câliăescu (editura „Juni
mea"). Steaua polară, dfe Mircea Sin- 
timbreanu, Atitudini și considerații, 
de Szcmler Ferenc (editura ..Emines
cu"). Secolul nostru cel de toate zi
lele, de Ion Ianoși și Arta lecturii de 
Nicolae Balotă (editura „Cartea ro
mânească"). .

Poezia este reprezentată, ca în fie
care an. de o serie de noi volume 
aparținind unor poeți binecunoscuți 
și prețuiți de publicul larg. Geo 
Bogza este prezent cu un volum de 
Poezii in cunoscuta colecție „Biblio
teca pentru toți" a editurii „Minerva", 
Mihai Beniuc anunță un nou volum 
de Versuri, Ștefan Aug. Doinaș, un

creștere supli- 
cu 100—130 mi- 
numeroase cO- 

reușit să atingă 
anului

Tocmai 
continuare 
toate șan- 
odată cu 
plan ale

mari de pro- 
propunem în 
mai susținută 
linie — gos-

de Paul Georgescu, 
pregătire la „Cartea româ- 

Profcsiunea de scriitor 
de Florin Mugur sau Eseu 
prezențelor românești 
Marino, aflate în

de 
lucru la 
elocven- 

patrie, 
(editura

de abnegație pentru 
progresului multilateral 
socialiste.

I
Spațiul lunii decembrie înmănun

chează evenimente de majoră sem
nificație, care reflectă, precum pică
tura "de rouă discul solar, boga
ta activitate desfășurată de Româ
nia socialistă de-a lungul între
gului an, activitate principială și con
structivă, in deplină concordantă cu 
interesele vitale ale poporului nos
tru, cu aspirațiile de pace, libertate 
și progres ale tuturor popoarelor. O 
strălucită sinteză în acest sens a con- 
stituit-0 Raportul. prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța Națională a partidului, care a 
confirmat întru totul justețea apre
cierilor și concluziilor Congresului al 
XI-lea și in ce privește situația inter
națională, le-a îmbogățit și dezvoltat 
creator, in lumina noilor mutații 
intervenite în lume, trasînd jaloanele 
unei participări și mai intense a țării 
noastre la lupta pentru soluționarea 
in interesul tuturor popoarelor a ma
rilor probleme ale actualității. în a- 
celași timp. Proclamația prilejuită de 
jubileul Republicii, cuvintarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia primirii șefilor misiunilor di
plomatice și mesajul de Anul nou 
au dat expresie voinței partidului si 
statului nostru de a-și spori contri
buția la înfăptuirea marilor idealuri 
ale lumii contemporane.

Ca și pe întreg parcursul anului, 
luna decembrie a adus noi confirmări 
ale orientării statornice a României 
spre DEZVOLTAREA PRIETENIEI, 
COLABORĂRII MULTILATERALE 
ȘI SOLIDARITĂȚII CU TOATE ȚĂ
RILE SOCIALISTE. Ca lattui 
trai al politicly externe a partidului’’ 
și statului nostru. în acest sens, con
vorbirile purtate între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip 
Broz Tito. prilejuite de vizita pre
ședintelui U.C.I.. președintele R.S.F. 
Iugoslavia in țara noastră, au mar
cat un moment de deosebită însemnă
tate in evoluția raporturilor romârio- 
iugoslave. Ele au evidențiat voința 
comună de a amplifica in continuare 
conlucrarea rodnică intre cele două 
țări pe plan politic și in toate cele
lalte domenii de activitate — econo-

încheierea primei părți a reuniu
nii de la Belgrad oferă prilejul de a 
evidenția participarea activă și con
structivă a țării noastre la eforturile 
consacrate ÎNFĂPTUIRII SECU
RITĂȚII EUROPENE. Animată de 
dorința de a impulsiona într-o mă
sură cit mai ridicată eforturile în 
vederea aplicării in viață a prevede
rilor Actului final de la Helsinki, 
România a prezentat o serie de pro
puneri care se disting prin aceea că 
s-au concentrat spre problemele- 
cheie, esențiale ale procesului edifi
cării securității. în primul rind cele 
legate de întărirea încrederii și sta
bilității pe continent, prin adoptarea 
unor măsuri concrete de dezarmare 
și dezangajare militară, fără de care 
nu se poate vorbi de o Europă a pă
cii, înțelegerii și bunei vecinătăți. 
Desigur, procesul negocierilor de pină 
acum nu s-a desfășurat pe un teren 
neted, ferit de asperități' ; s-a mani
festat adesea tendința de a denatura 
menirea reuniunii, de a transforma 
acest for într-o arenă de controverse 
de natură ideologică, eludîndu-se, în 
fapt, problemele esențiale ale secu
rității și cooperării în Europa, în 
contradicție cu așteptările popoarelor 
europene, cu interesele lor vitale. 
Iată de ce, după părerea țării noas
tre. la reluarea lucrărilor reuniunii 
se impune ca eforturile să fie cana
lizate spre elaborarea unui document 
final cu un conținut pozitiv cît mai 
bogat, mai concret și mai eficient, 
pentru ca acesta să devină un ade
vărat program de lucru în procesul 
de realizare a securității europene.’ 

în ce privește EVOLUȚIA SITUA
ȚIEI DIN ORIENTUL MIJLOCIU, 
alături de cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale, opinia publică 

ca factor cen- , din țara noastră a urmărit cu interes 
elementele survenite pe linia contac
telor și schimburilor directe de opi
nii, ca urmare a inițiativei președin
telui Egiptului, Anwar Sadat, de a 
vizita Israelul și a se adresa Knes- 
sethului cu propunerea de lichidare 
a conflictului și statornicirea păcii în 
zonă. Prin 
urmărite i 
israeliene
de vizita 
israelian, I 
Din păcate, propunerile conținute in 
planul

i această prismă au fost 
și convorbirile egipteano- 
de la Ismailia, prilejuite 
întreprinsă de premierul 

Menahem Begin, in Egipt.

prezentat in cadrul acestor

dereținut hotărîrea la care s-a ajuns 
a se continua negocierile și eforturile 
în vederea instaurării păcii, consti
tuirea în acest sens a celor două 
comitete, politic și militar, cu meni
rea de a elabora soluțiile corespun
zătoare. Apreciind însemnătatea tra
tativelor, ca unica alternativă a con
flictelor și înfruntărilor armate, țara 
noastră consideră că este imperios 
necesar ca acestea să ducă la relua
rea cît mai grabnică a Conferinței 
de la Geneva, cu participarea tuturor 
țărilor interesate, a Siriei și celor
lalte țări arabe implicate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, în vederea unei reglementări 
de ansamblu, care să ducă la resta
bilirea liniștii în Orientul Mijlociu, 
la statornicirea unei păci trainice și 
juste in zonă, spre binele cauzei ge
nerale a destinderii și înțelegerii în 
întreaga lume.

Bilanțul prilejuit de ÎNCHEIEREA 
SESIUNII ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U. atestă că marele for mon
dial a desfășurat o activitate fruc
tuoasă, încheiat cu un șir de rezul
tate pozitive, în special ca urmare a 
activității țârilor mici și mijlocii, sta
telor în curs de dezvoltare, țărilor. 
nealiniate, care alcătuiesc covirșitoa- 
rea majoritate a membrilor organiza
ției și sint vital interesate în a impri
ma situației internaționale o orien
tare nouă, favorabilă împlinirii aspi
rațiilor de progres și pace ale tuturor 
popoarelor. Semnificative în acest 
sens au fost rezoluțiile adoptate in 
problema dezarmării care, evidențiind 
îngrijorarea crescindă a popoare
lor față de continuarea cursei verti
ginoase a înarmărilor, au subliniat 
necesitatea imperioasă a unor măsuri 
ferme, concrete și grabnice, care să 
ducă la înlăturarea spectrului unei 
conflagrații pustiitoare. O importanță 
deosebită prezintă confirmarea datei 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
consacrată în exclusivitate dezarmă
rii (23 mai — 28 iunie a.c.). conco
mitent cu sublinierea unei pregătiri 
cit mai temeinice a acestei sesiuni, 
astfel ca ea să marcheze o cotitură 
radicală pe calea înfăptuirii dezar
mării generale 
celei nucleare, 
pentru viitorul

Cu deosebită 
cadrul sesiunii 'problema făuririi noii 
ordini economice internaționali, care

și în primul rind a 
problemă esențială 

civilizației umane, 
putere s-a impus în
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volum de Poeme. Nichita Stănescu, 
Epica-Magna, Gheorghe Tomozei, 
Poeme și multe alte volume aparți
nind poeților din diferite generații. ■

In domeniul teatrului se vor pu
blica o serie de lucrări mai 
cum -sini cele ale Măriei Banuș, 
Scrieri, vol. III („Minerva"), D. 
Popescu. Balconul, Al. Sever. Mena
jera (editura „Eminescu"), și altele. O 
serie de colecții cunoscute vor con
tinua să apară cu piese inedite sau 
reeditări.

Un loc Important în activitatea 
editorială il ocupă desigur valorifi
carea moștenirii culturale. Editura 
„Minșrva" își asumă principalele răs
punderi in acest domeniu. Se conti
nuă colecții de prestigiu cum sint 
edițiile de autor. Astfel, Ion Ghica 
va apărea cu voi. al IV-lea, Nicolae 
Filimon cu cel de-ai doilea. Mace- 
donski, Opere vol. VII, Tudor Ar
ghezi va ajunge la al 32-lea volum, 
Lucian Blaga la volumul al 6-lea. 
G. Călinescu Opere voi. 15, Liviu

vechi
R.

Sub semnul marelui Festival
național „Cintarea României“

Un loc aparte în planurile editu
rilor din acest an il ocupă preocu
parea pentru tipărirea unor lucrări 
care să valorifice marea experiență 
oferită de prima ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României". 
Majoritatea editurilor au înscris

astfel in capitole distincte tipărirea 
unor lucrări de poezie, proză, tea
tru. Un loc deosebit de important 
este rezervat acestei preocupări de 
editura „Eminescu", de unde primim 
citeva detalii.

Valeria RÂPEANU,
directorul editurii „Eminescu" :

„Planul nostru 
torial 
număr 
lucrări 
valului 
tarea României». Des
fășurată sub semnul 
celei de-a 35-a ani
versări a eliberării 
patriei, ediția a II-a 
a festivalului ne soli
cită din 
editorii, 
pus să 
volume 
realitățile noi ale pa
triei. Printre 
la comanda 
se vor realiza : Tineri 
scriitori prin marile 
cetăți industriale ale

cuprinde rin 
important de 

dedicate Festi- 
național «Cîn-

plin și pe noi, 
Ne-am pro- 
înfățișăm in 

de reportaje
acestea, 
editurii.

tării, Timp și destin 
in satul românesc 
contemporan, precum 
și volume de aceeași 
factură semnate de 
Vasile Băran. Valen
tin Hosu Longin, Iu
lian Neacșu. Mihai 
Stoian. Pavel Perfil 
și alții. Pentru a ilus
tra mai pregnant chi
pul 
vom edita1 
fiile
Arăd, Vaslui și Vîlcea. 
Poezia își va găsi un 
loc distinct in acest 
plan. Aproape jumă
tate din numărul vo
lumelor ce vor apărea 
in acest an vor fi în-

de azi al țării 
monogra- 

a trei județe :

cu Oper^ voi. 10, Ilor- 
Papadat Bcngescu. Opere voi. 
și multe altele, aparținind 
scriitori Înfrăți in fondul de 
culturii noastre. De asemenea

începută de celelalte volume

festivalului, 
amintim an- 
35 de ani de 
Patrie iubită, 
a-mplinirilor.

chinate 
între ele 
tologiile : 
lumină, 
țară
Poeți muncitori și ță
rani. Tineri 
României 
precum și 
semnate de 
niuc, Mihâi 
cu. Gheorgbe Tomozei, 
Vasile Zamfir și mulți 
alții. Sperăm in acest 
fel să aducem mai 
pregnant în literatură' 
suflul proaspăt al în
noirilor patriei. De 
asemenea, teatrgu! va 
fi reprezentat de două 
antologii : Piese in
tr-un act și Indepen
dența în conștiința 
dramaturgilor con
temporani".

poeți ai 
socialiste, 

volume 
Mihai Be-

Negules-

Rebreanu 
tensia 
III - 
unor 
aur al
seria „Restitutio" va încerca să rea
ducă in circulație opere ale unor 
scriitori mai puțin cunoscuți. Vor fi 
editate in continuare o serie de lu
crări critice de referință dedicate 
unor personalități ale scrisului ro
mânesc.

O direcție de mare importanță în 
activitatea editorială este tipărirea u- 
r.or lucrări , cuprinzătoare, de sinteză. 
Dintre acestea reținem Literatura 
română contemporană, vol. I. lucra
re concepută să apară in cinci volu
me, și Istoria literaturii române 
(compendiu), ambele în îngrijirea e- 
diturii „Academiei". în cunoscuta 
colecție a editurii „Eminescu". „Per- 
manențe-perspective" sint prevăzute 
să apară Literatură și eveniment, 
Artă și public și Meșterul Manole, 
prin care 'se întregește imaginea sin-

tctică
ale seriei. Cunoscuți istorici literari 
abordează in noi lucrări aspecte mai 
puțin studiate gle evoluției culturii 
noastre. Astfel, vor apărea : Romul 
Munteanu, Jurnal de cărți, Nicolae 
Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, 
Mircea Zaciu. Alte lecturi si zile (e- 
ciitura ..Eminescu"), Alexandru Piru, 
Permanențe românești. Al. Hanță. 
Revista Contemporanul, Pompiliu 
Mareea, loan Slavici sau Mircea To- 
muș, Mihail Sadovcanu.

Asemenea cărții tipărite in limba 
română, cartea editată în limbile na
ționalităților conlocuitoare ocupă un 
loc important, pe măsura contribu
ției acestora la făurirea culturii noi, 
socialiste în patria noastră. Se con
firmă incă o dată și in acest dome
niu profundul democratism al socie
tății noastre care oferă posibilități e- 
gale de exprimare spirituală tuturor 
cetățenilor patriei, indiferent de 
limba în care se exprimă. Toate a-

cestea pot fi observate, ca o argu
mentare supremă, in planurile de 
activitate ale editurilor noastre și 
mai cu seamă in planul editurii „Kri- 
terion". profilată în acest sens. Din 
cuprinzătorul sumar extragem o se
rie de lucrări care în anul ce abia 
a început vor îmbogăți literatura 
noastră. Romanul este reprezentat de 
Privind de Ia trapez, de Iluszar San
dor. Pelerinaj la zidul plingerii. de 
Balint Tibor, Don Juan, de Deâk 
Tămas, toate în limba maghiară, de 
proza lui Hans Liebhard, Toate cli
pele tale, de romanul lui Mihailo Mi- 
hailiuc. Nu crede in strigătul pasării 
de noapte, în limba ucraineană, sau 
de versurile lui Kănyâdi Sândor. cele 
ale lui Wolf Eichelburg sau Gvoz- 
denovici Slavomir. în limba sîrbă. Și 
în domeniul publicisticii, al criticii 
și istoriei literare vor apărea in a- 
cest an o serie de lucrări semnate de 
Szăsz Jânos., Anton Breitenhofer și 
alții. Să consemnăm în același 
și intensa activitate de tipărire

sens 
a u-

Contribuții de real interes
în ansamblul eforturilor conju

gate pentru Îmbogățirea patrimo
niului cultural românesc, editurile 
din alte localități ale țării iși aduc

o contribuție specifică, de notabil 
interes.

Consemnăm din precizările pri
mite :

Mircea Radu IACOBAN,
directorul editurii „Junimea":

în 1978, „Junimea" 
va oferi cititorilor ci
teva lucrări funda
mentale, pregătite de 
multă vreme și nu cu 
putină trudă. (Istoria 
limbii române. Istoria 
orașului Iași ș.a.). O 
deosebită atenție va fi 
acordată tinerilor au-

tori (pregătim acum 
placheta „Alți zece 
poeți tineri"), precum 
și autorilor consacra ți, 
statornici colaboratori 
ai ..Junimii" (o carte- 
eveniment: „Epica-
Magna" de Nichita 
Stănescu). încă zece 
noi titluri în colecția

„Eminesciana", un
sprezece în „Humani- 
tas". opt în „Reporter 
XX", șaisprezece in 
„Esculap". Alte cîteva 
titluri: „Istoria litera
turii române vechi" de 
Sextil Pușcariu, „Car
tea convorbirilor lite
rare" vol. II, ediția in
tegrală a mult solici
tatului „Dicționar al 
înțelepciunii" de Th. 
Simenski.

Constantin
redactor-șef al

CUBLEȘAN,
editurii „Dacia"

„în domeniul prozei 
vom tipări cîteva vo
lume, care sperăm să 
trezească interesul ci
titorilor. Petru Vintilă 
in romanul Un soldat 
in căutarea patriei, 
reînvie episoade ale 
războiului de indepen
dentă de la 1877, iar 
Vasile Sălăjan cu ro
manul Ce! puternic, 
încearcă să recreeze

imaginea revoluționa
rului patriot Avram 
Iancu. Continuăm cu 
reportajele Vedere de 
pe Cetățuic de Aurel 
Șorobetea și cu Ver
suri de Petre Bucșa. 
In «Discobol» ur
mează să 
seul lui Achim 
Marxismul și 
umană, sau cel 
D. R. Popescu,

apară e-
Mihu, 

esența 
al lui
Ham-

let și lumea contem
porană, iar în «Res
tituiri» vom publica 
pagini din Ion Agîr- 
biceanu Din pragul 
marii treceri și Teo
dor Mureșan — Poe
zii. Critica și istoria 
literară anunță cîteva 
titluri : Iosif Pervain, 
Preiluminismul româ
nesc, Octavian Șchiau. 
Cărturari și cărți în 
spațiul românesc me
die» al.

să asigure condițiile propice lichidării 
subdezvoltării, evoluția echilibrată a 
întregii economii mondiale.. în acest 
cadru, ca un element pozitiv s-a în
scris ho'tărirea cu privire la’ convoca
rea în 1980 a unei sesiuni speciale la 
nivel înalt, care să dezbată progre
sele realizate in instaurarea noii or
dini, un alt aspect îmbucurător fiind, 
după abandonarea cadrului restrins 
de negocieri al Conferinței „Nord- 
Sud" de la Paris, evidențierea nece
sității ca toate discuțiile și tratati
vele cu privire la crearea noii ordini 
să se desfășoare în sfera Națiunilor 
Unite, forul cel mai larg de dez
batere a problemelor de însemnătate 
vitală pentru omenire și adoptare a 
unor decizii care să răspundă inte
reselor tuturor popoarelor.

Acționînd .intens pentru ca proble
me strins legate ale dezarmării și 
dezvoltării să-și afle rezolvări cores
punzătoare, România s-a aflat anga
jată cu aceeași fermitate și energie 
în ansamblul dezbaterilor sesiunii, 
aduci ndu-și contribuția constructivă 
la abordarea problematicii aflate pe 
ordinea de zi și la cristalizarea unor 
soluții corespunzătoare, 
O.N.U. ’ .' 
rolul în viața internațională, răspun- 
zind astfel menirii sale, mandatului 
pe care i l-au încredințat popoarele.

Luna care constituie obiectul aces
tei retrospective a marcat NOI ȘI 
VIGUROASE ACȚIUNI ALE PO
POARELOR DIN AFRICA AUS
TRALA pentru lichidarea colonialis
mului, a politicii rasiste și de apart
heid, pentru cucerirea libertății și 
independenței. în același timp, ca 
semnificative expresii ale tendințe
lor din lumea .contemporană, ale 
creșterii influenței ideilor socialis
mului, primul Congres al M.P.L.A. 
a consacrat constituirea acestei 
mișcări într-un partid bazat pe op
țiunile socialiste ale poporului an
golez, în timp ce in Mozambic s-au 
extins și consolidat structurile 
FRELIMO. ca partid chemat 
gure dezvoltarea socială pe 
care să excludă exploatarea 
de către om.

Bilanțurile de sfîrșit de an 
rile capitaliste atestă cu date 
semnificative aprofund? 
economice, a instabilități 
ranței, recrudescența 
inflaționiste, creșterea a 
rilor, în condițiile în g 
trezăresc perspectivele 
în anul ce începe. în 
jurări, a reieșit și m: 
cesitatea întăririi act 
ale maselor, ale fort 
cele mai largi, ca i

astfel ca
să-și sporească substanțial

să asi- 
o bază 
omului
din ță-

i cifre
T

de a se asigura s ii
probleme social-e ir
potrivit cerințelor ai
schimbări structura ■ ci
ții sociale. ti

în profund conta a<
crizei din țările ca u
rile țărilor socialist S(
siunilor parlament.
an, prezintă imagi
mari succese in pr ir
nomică și socială, d Ic
tive luminoase peni Vi
tinuă a noii orîndi tl

tc
încheind un an ng

tuiri în toate dom 
social-economice, it 
rii, în ridicarea nei 
lului de trai, concr 
nică activitate p 
țional, poporul n 
nit în jurul part 
festă ferm 
orientărilor 
îmbogățite 
Naționale, 
vjgoare și i 
în viață a 
a societății 
dezvoltate și 
spre comunism, acf 
tinuare contribuția 
soluționarea probla 
lumii contemporan; 
selor cauzei progri 
lui și păcii în lume

Ada
AI. C

hotărîri
1 Cong| 

de hot 
să act 

energie
Prograr 

i social 
inaii

nor cunoscute luci 
limbile naționalită 
și din acestea in Iii

Desigur, spicuirii 
nurile editoriale n; 
parte cuprinde b 
meniu al culturii 
așteaptă, iar aștept 
dreptățită de volurr 
torii noștri, edituri 
cu toată responsabi 
dințeze tiparului îi 
în care imperative 
ca și acest imports 
spirituale a society 

întregim prezenta 
rial cu informații!! 
directori și redacta 
edituri. Au și ele, 
nirea de a subliniț 
an plin de pronii; 
cărții, datorită efe 
tuturor celor chem 
spiritualității rom; 
siuni.

buzul 
fermă 
ferinț*

Em

Cărți pentru „prima bil
Cartea pentru copii se va îmbo

găți cu noi apariții in cuhoscute
colecții, specifice 
cititori, apreciază

Alexandru GEORGESCU,
redactor-șef al editurii „Ion Creangă":

în curs 
printre 
Băran,

Pasteluri și le- 
Mihail Sado- 
Dumbrava mi- 

Poezia con- 
(antologie), 
Cantemir, 
Moldovei, 

«Biblioteca, 
sau în co

„Editura pregăteș
te și in acest an 
pentru micii cititori 
cărți deosebit de în
drăgite : Vasile Alec- 
sandri, 
gende, 
veanu, 
minată,
temporană 
Dimitrie 
Descrierea 
toate în 
școlarului»
lecția «Biblioteca pen
tru toți copiii» : An
dersen, Crăiasa zăpe
zii, Emil Gârleanu, 
Cea dinții durere, Al. 
Mitru, Legendele O- 
limpului și antologia 
de povestiri istorice 
Vestea cea mare. în 
«Biblioteca contem-

porană» sint 
de pregătire 
altele : Tudor
Casa destinelor. Emi
lia Căldăraru. Lingă 
păsări, lingă vînt. Pe
tre Luscalov, Fiul 
munților și Francisc 
Munteanu, Roșcova
nul. în colecția 
«Traista cu povești» 
sint in pregătire No
rocel. degețel și Po
vestea lui Ibn, Adam 
cel viclean — povestiri 

. populare arabe. In
«Prima mea bibliote
că» vor apărea, printre 
altele : Ion
Amintiri
și Fănuș 
albi din 
rești.

în domeniul poeziei 
semnalăm volumele

Creangă, 
din copilărie 
Neagu, Cai 
orașul Bucu-

v 
E 
j 
<

„în 
de en 
terilor 
intitul 
teia« 
>n cai 
Parcur 
vizării 
Ilfov, 
ductili, 
considi 
intre « 
>n mc 
3 46S .

, soarelu 
Ha, er; 
bune, i 
tre de 
arătat 
Partidu 
cultură 
bine pi 
ductil r 
această 
demons; anul in 
bovi. fn 
Ia hecta 
Porumb, 
45 900 k; 
compara 
coltelor 
își va d 
Iată de 
nimeni i 
ratorii c 
realizeze 
niai mai 
va fi de 
zece ani 
ducția gl 
Ici. din c 
za din ci 
bilioane 
din alte 
publicată 
erau rei 
toare la 
a muncii 
oameniloi 
obținute, 
inițiativa 

descăti 
aceasta o 
munci de 
Perativei



I

♦

SCf^ ~~ i°' $ ianuarie J97>

Maiestății Sale JUAN CRLOS I
Regele Spaniei

MADRID
Cea de-a 40-a aniversare a zilei de naștere ;Maiestății Voastre îmi 

eră plăcutul prilej de a vă adresa calde felicltăișj cele mal bune urări 
e sănătate și fericire personală, de progres și bUstare poporului spaniol 

prieten.îmi exprim încrederea că relațiile de prieteni șj conlucrare româno- 
spaniole se vor dezvolta tot mai mult, in interesuțelor două popoare, al 
păcii securității și colaborării in Europa și in intrea lume.

nicolae:eaușescu
Președintele Republț Socialiste România

Carnavalul pionierilor și șoir'lor patriei
Pavilionul expozițional din Piața 

Scînteii, sărbătorește Împodobit, a de
venit, timp de 42 de ore, universul 
bucuriei, veseliei, al cîntului și dan
sului. Marți și miercuri s-a desfășu
rat aici suita jocurilor, concursurilor 
și spectacolelor muzical-distractive 
ce a alcătuit programul „Carnavalu
lui fulgilor de nea", cum a fost de
numit carnavalul pionierilor și șoi
milor patriei din Capitală.

Momentele centrale ale carnavalu
lui, organizat de Casa centrală a 
pionierilor și șoimilor patriei, îm
preună cu Consiliul municipal al Or
ganizației Pionierilor, le-au constituit 
montajele literar-artistice intitulate 

Omagiul nostru partidului" și „Sin- 
tem al țării viitor", prilej cu care 
copiii bucureșteni, purtători de cu- 
vint ai celei mai tinere generații a 
țării, au exprimat, din adincul inimii, 
cu candoarea și entuziasmul specifice

viratei, alese vinte de mulțumire 
pentru deoseb grijă părintească a 
conducerii deartid și de stat, a 
tovarășului Nfee Ceaușescu, pen
tru condițiile debite de educare și 
instruire.

Miile de tine însoțiți de părinți 
și educatori, aavut ocazia să se 
intilneascâ cu tonajele îndrăgite 
din basmele și -eștile românești, 
interpretate de^pjj, de cunoscuți 
actori ai teatre bucureștcne, cu 
cintăreți de mul ușoară și popu
lară. Fie că au ticipat la parada 
modei sau a cost,jor de carnaval, 
fie că s-au ințr jn concursurile 
pe teme de eticijjOniereascăț de 
dansuri, epigramei caricaturi, fie 
că și-au disputat ietatea la jocu
rile atractive, t.qei prezenți au 
petrecut clipe lum,ge sub semnul 
virstei de aur a carjei.

(Agerpres)

SPORT • SPORT O SPORT «SPORT

HOCHEI;

Astăzi reîncepe campionul
Campionatul mondi, hochei pe 

gheață rezervat echip de juniori 
s-a încheiat la Monii^n victoria 
echipei U.R.S.S., caremeciul de
cisiv a învins cu scori.5—2 (1—0, 
2—1, 2—1) selecționatiediei.

★
Echipa secundă de h< pe ghea

ță a U.R.S.S. a jucat țuebec în 
compania formației Qt Nordiks. 
Jocul s-a încheiat cu țzultat de 
egalitate : 3—3 (2—0, Oț—j).

Campionatul național de hochei pe 
j eațâ șe reia astăzi pe patinoarul 
; tificiai din parcul sportiv „23 Au
gust" cu desfășurarea meciului dintre 
echipele Dinamo și S.C. Miercurea 
Ciuc. Vineri, de la ora 16 are 
loc partida dintre Steaua și S.C. 
Miercurea Ciuc. Derbiul Steaua-Di- 
namo este programat simbătă de la 
ora 18.

Filme românești 
peste hotare

Odată cu primele zile ale noului 
ăn, filme românești reprezintă peste 
hotare producția cinematografică na
țională actuală, in cadrul unor mani
festări organizate, fie în cadrul tra
diționalelor schimburi culturale exis
tente intre România și alte țări, fie 
al unor festivaluri internaționale de 
profil. începind de joi, 5 ianua
rie. are loc in Danemarca o „Săp- 
tămînă a filmului românesc". în ca
pitală și în orașele Aalborg și Oden
se sint programate filme artistice, 
documentare și de animație, creații 
recente ilustrind genuri și tematici 
de o mare diversitate. Ca lung-me- 
traje artistice au fost selectate peli
culele „Tănase Scatiu", film ce ru
lează în deschiderea manifestării, 
„Filip cel Bun", „Instanța amină 
pronunțarea", „Trei zile și trei 
nopți", „Patima" și „Explozia".

O confruntare internațională cu 
participare românească este Festiva
lul filmului de la Madras — India, 
aflat în plină desfășurare (3—17 ia
nuarie). în programul manifestării 
figurează, alături de zeci de pelicule 
străine, filmele artistice „Osînda", 
„Ilustrate cu flori de cîmp" și 
„Cuibul salamandrelor".

Sfirșltul acestei luni va marca, la 
Belgrad, debutul Festivalului tehnic 
,.Nicola Tesla" (27—30 ianuarie). în 
festival se află înscrise documenta
rele științifico-tehnice „Universul 
materiei cenușii" și „Echilibrul aten
ției". (Agerpres)

Omagiu 
lui Emil Gîrleanu
Universitatea cultural-ștlințifică 

București a programat, miercuri, la 
sala Dalles, o seară omagială 
Emil Gîrleanu, dedicată centenarului 
nașterii scriitorului, personalitate în
scrisă in calendarul marilor aniver
sări UNESCO pe anul 1978. Activi
tatea literară a lui Emil Gîr
leanu, contribuția acestuia la dez
voltarea prozei românești au fost 
relevate, cu acest prilej, de prof, 
univ. dr. Dumitru Mlcu ; conferința 
a fost urmată de lecturi din opera 
scriitorului.

PAGINA 5

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

Partidul Muncitoresc Socialist Ungar:

0 hotărire privind politica economică externă 
și dezvoltarea structurii producției

BUZĂU Programe turistice instructive

în cîteva rînduri
• Partidele disputate-.,|apa a 

24-a a campionatului en^fe fot
bal s-au încheiat cu undele re- 

• zultate : Arsenal-Ipswich; Aston 
Villa-Queen’s Park Rai' i_ț ■ 
Chelsea-West Bromwich iDerby- 
Coventry 4—2 ; LeecțVCastle 
0—2 ; Leicester-Manchestty 0—1; 
Liverpool-Middlesbrough Man
chester United-Birmingt. 1—2 ; 
Norwich-West Ham 2—2țottin- 
gham-Everton 1—1.

în clasament continuă hducă 
echipa Nottingham FoicU 37 
puncte, urmată de formațiiertOn 
și Liverpool — cite 32 pui

• Filiala A.C.R. a municipiului 
București iși desfășoară activitatea 
în noul sediu din Calea Vidtoriei 
18—20, Pasajul Villa Gros, intrarea 
G, etaj I. Programul este : luni, 
miercuri, vineri 8,30—13,30, marți, 
joi 8,30—17,00, simbătă 8,30—12,30, te
lefoane : 14 02 33 și 15 57 80.
• Au continuat întrecerile turneu

lui de la Washington, primul concurs 
internațional feminin de tenis al a- 
nului. Jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a învins-o in turul doi cu 
6—1, 1—8, 7—6 pe australianca Wen
dy Turnbull. In ultimul set, Ruzici 
a condus la un moment dat cu 5—1. 
Alte rezultate : Betty Stove-Brigitte 
Cuypers 2—6, 6—4, 6—0 ; Greer Ste- 
vens-Kristien Shaw 6—1, 6—1 ; Kathy 
May-Kathy Kuykendall 6—2, 6—0.

O într-unul din numerele sale, 
ziarul parizian „rEquipe" a publicat • 
clasamentele mondiale la natație ale 
celor mai bune performanțe înregis
trate pe anul care a trecut. Sportiva 
româncă Carmen Bunaciu ocupă lo
cul 7 in proba de 200 m spate, cu 
timpul de 2’17”98/100 și locul 10 la 
100 m spate, cu rezultatul de 1’05” 
20/100.

• Concursul de sărituri cu schiu- 
rile desfășurat la Innsbruck in ca
drul „Turneului celor patru trambu
line" a fost ciștigat de norvegianul 
Per Bergerud cu 247,1 puncte (sări
turi de 105 m și 103 m), urmat de 
Ylantilla (Finlanda) 239,1 puncte (să
rituri de 100 m și 103 m). Ultima în
trecere se va desfășura vineri pe 
trambulina de la Bischofshofen 
(Austria).
• La Sydney s-a disputat un meci

internațional de tenis dintre echipa 
Australiei și o selecționată mondială. 
Tenismanii australieni au terminat 
învingători cu soorul de 4—0. In ul
timele două partide John Newcombe 
l-a întrecut cu 6—4, 2—6, 7—5, 6—3 
pe americanul Tim Gullikson, iar 
Tony Roche a dispus cu 6—4, 3—6,
1—6, 6—3, 7—6 de neozeelandezul 
Chris Lewis.

O Comitetul executiv aț'.A., 
care se va reuni la 13 iap, ja 
Buenos Aires, cu prilejul Ijj ]a 
sorți a grupelor campionathon- 
dial, va examina totodatuia_ 
mentul viitorului turneu oi de 
fotbal. în proiectul elaborat ,mj- 
tc-tul de organizare a J.ț |a 
Moscova. împreună cu F. ?e 
prevede ca data limită de ere 
să he 30 septembrie 1978 ; area 
seriilor preliminare se va ei jn 
toamna acestui an, urmînd te- 
cerile să înceapă la 1 ianuavg. 
Tragerea la sorți a grupelor,u- 
lul final se va face în luna ha
nului 1980. Meciurile tumeulM- 
pic final se vor disputa la Na> 
Leningrad, Kiev și Minsk, 20 
iulie și 2 august 1980.

vremea

• Federația de tenis din Suedia a 
al ătuit clasamentul celor mai buni 
.. lători suedezi pe anul care a tre- 

Pe primul loc se află Bjbrn 
a rg, urmat de Kjell Johansson, Rolf 
Norberg, Birger Andresson și Ove 
Bengtson.

Ieri tn țară : Vremea s-a încâl:r 
in cea mai mare parte a țărlii 
a fost mai mult noros. Au câz_ 
cipitații sub formă de ploaie, 1, 
și ninsoare in Banat, sudul Criș 
numai sub formă de ninsoare în 
silvanla. Xn Oltenia și Izolat tn 
tenia s-au semnalat precipitații 
locale. La munte a nins. Vîntul 
flat slab pini la moderat cu ii 
flcări tn zonele muntoase pînă la 
pe oră, viscolind pe alocuri z 
Temperatura aerului la ora 14 e 
prinsă intre minus 3 grade la T 
cuiesc și plus 8 grade la Mangal 
București : Vremea s-a încălzit

tv jj

PROGRAMUL 1
16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală 
16,35 '
17,00

Matineu de vacanță
Pentru timpul dv. liber, 
comandăm...
Reportaj pe glob: Africa 
Consultații medicale
Din muzica și dansurile 
relor 
România pitorească 
Imagini din Bonn. Documentar
A doua ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României". As
pecte din Festivalul obiceiurilor 
laice de iarnă, desfășurat in ju
dețul Maramureș 
1001 de seri
Telejurnal
Ora tineretului
Seară de teatru: „Noaptea în
curcăturilor" de Oliver Goldsmith. 
Spectacol realizat de Televiziunea 
engleză (BBC)

12,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17.15
17.35
17.55

18.20
18.50
19,00

19.20
19.30
19.50
20,40

51.45
12,10

vă re

de Sud

popoa-

Film documentar: Handbaliștil
Concert susținut de orchestra 
Quodlibet Muslcum. Dirijor și so
list Aurelian Octav Popa
Desene animate
Muzică ușoară

cinema
• Diamantele negre: PATRIA — 
9,15; 12,30; 16; 10.15.
© 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.
• Scaramouches LUCEAFĂRUL —
9; 11.15; 13,30; 16; 18,13; 20,30,
FAVORIT - 11,15; 13,30; 15,45; 18;

Lucrătorii O.J.T. Buzău au înche
iat cu succese meritorii anul pre
cedent, depășind substanțial preve
derile la activitățile de turism, 
prestații hoteliere, desfacerea măr
furilor către populație și producția 
industrială, ceea ce a permis să se 
realizeze peste sarcinile de plan 
4,5 milioane lei. Acestor rezultate li 
se adaugă și îndeplinirea cu o lună 
mai devreme a planului pe primii 
doi ani din cincinal, situind colec
tivul buzoian pe un loc fruntaș in 
sistemul turismului din țară. Desi
gur, aceste succese s-au realizat 
odată cu îmbunătățirea serviciilor 
turistice în tot cursul anului, 
cu diversificarea programelor de 
drumeție și excursii.

— Avind în vedere experiența a- 
niior trecuți — ne spunea Vasile 
Telcanu, directorul O.J.T. Buzău — 
cerințele noi din 1978. colectivul 
nostru și-a întocmit un vast plan 
de acțiuni in care un loc special 
ii ocupă organizarea de programe 
turistice, instructive și recreative la 
sfirșit de săptămină. Este vorba de 
organizarea unor excursii la puncte
le de agrement din județ in cadrul 
cărora, cu sprijinul comitetului de 
cultură și educație socialistă, vor 
fi prezentate spectacole distractive 
de către formațiile artistice de a- 
matori ale așezămintelor culturale 
și de brigăzile artistice din între
prinderi și instituții participante la 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei".

Consultarea programelor desti
nate publicului de toate virstele și 
profesiile ne-a permis să notăm și

alte preocupări ale O.J.T. Buzău. 
De exemplu, in aceste zile au fost 
organizate pentru grupurile de ță
rani cooperatori excursii cu carac
ter documentar și recreativ la ma
rile obiective economice și cultu
rale ale țării. Totodată, s-au pro
gramat excursii in Bulgaria. Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polonia 
și U.R.S.S. Elevilor din licee le sint 
rezervate programe tematice de 
lărgire a orizontului cultural și teh
nic. Astfel, excursiile destinate lor 
au in vedere vizitarea unor obiec
tive industriale moderne, cu activi
tate specifică profilului de studiu 
al elevilor din liceele de speciali
tate.

In vederea lărgirii contactului 
publicului larg cu zone folclorice 
de tradiție din județ, încă de pe 
acum s-au întocmit programe com
plexe de 
ticiparea 
populare 
nicului", 
bătoarea 
baladă", 
tabăra de sculptură in 
Măgura și altele. Nu mai puțin im
portante sint acțiunile întreprinse 
pentru a asigura odihna și trata
mentul oamenilor muncii în dife
rite stațiuni balneoclimaterice din 
țară. In cursul anului 1977. numă
rul celor care au beneficiat de 
odihnă 
O.J.T. 
1976 și 
rească 
(Mihai

excursii, care includ par* 
la renumite serbări 

cum sint „Festivalul Slă- 
„Nedeea Drăgăicii", săr- 
folclorică „Pe urme de 

festivitățile ocazionate de 
aer liber

și tratament prin grija 
a fost dublu față de anul 
are toate condițiile să spo- 
considerabll în acest an. 

Bâzu).

cerul a fost variabil, mai mult
Temperatura maximă a fost de 6

Timpul probabil pentru zilele
7 și 8 ianuarie. In țară : După o

noros. 
grade.

de «,
. . ......... ... ,________ ..___răcire

de scurtă durată, semnalată mai ales 
in regiunile din nordul țării, vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va II schim
bător. Vor cădea precipitații slabe atît 
sub formă de ploaie, cit și lapoviță și 
ninsoare. Vînt moderat cu unele inten
sificări pină la 40—50 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 8 șl plus 2 grade, iar cele 
maxime intre minus 2 și plus 8 grade, 
locăl mai ridicate. Ceață, izolat polei. 
In București : După o răcire de scurtă 
durată vremea se va încălzi ușor. Cerul 
va fi temporar 
pitațiilor slabe, 
ratura variabilă.

noros, favorabil preci- 
Vînt moderat, tempe-

Ne pregătim să trecem săptămîna redusă de lucru
(Urmare din pag. I) ele beneficiază de o retribuție ma

jorată cu 17 la sută, ceea ce înseam
nă sporirea ciștigului mediu net cu 
230 lei. Iar în calitatea lor de mame, 
muncitoarele de la „Adesgo" primesc, 
începind din luna septembrie 1977, 
alocația de stat pentru copii majo
rară. Mamele cu mai mult de 5 copii 
beneficiază și de ajutoare lunare. 
„Toate acestea sint motive temeinice 
pentru ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a muncii fiecăreia, a 
colectivului in ansamblul său — a 
ținut să precizeze secretara comite
tului de partid. Pe lingă sporirea 

L eficienței muncii noastre, in toate 
1 compartimentele întreprinderii, ne 
preocupă, în prezent, ridicarea con-

jirea și educația lor". Tovarășa 
nelia Cupșa, care are trei fetiți 
gîndește cu plăcere la posibilii 
ce i s-a creat de a ieși cu el< 
plimbare, de a avea ea însăși 
mult timp pentru recreare și în 
gățirea orizontului cultural. 
vedea mai multe spectacole, vom 
mai multe cărți. Intr-un cuvînt, ’ 
fi mai instruite, ceea ce se 
răsfringe asupra calității muncii ni 
tre, asupra educației pe care o c 
copiilor. Este incă o înlesnire ad 
nouă, femeilor, pentru care merit! 
ne străduim să muncim mai muli 
mai bine . ■ P„:„LU||U, m pcezxait, UMiujiikl evu-

Interlocutoarelor noastre nu Ie p tinuu a calității produselor. Ne gin-
vorbele mari. De altminteri, preo dim cu seriozitate la diversificarea 
pate cum sinț de valoarea materi sortimentelor. Nu mai puțin de t>2 
a fiecărui minut bun de lucru, ja suța din producția acestui an va 
nu sint prea dispuse la conversa'țrețjUj sa 0 reprezinte produsele noi 
Dar din puținele cuvinte conseșj reproiectate. îndeplinirea intocmai 
nate am desprins satisfacția de a acestor obiective constituie răs-
dea cum efortul lor de a spori P>pUnsui nostru in fapte dat grijii cu ductivitatea, de a-și îmbunătăți ac , . ,5, .vitatea in producție se și statul nostru urma-
direct in ușurarea muncii lor, in ifesc traducerea in viață a Programu- 
bunătățirea condițiilor de viață, fui adoptat de Conferința Națională 
au trecut decît șase' luni de cirorivind creșterea nivelului de trai al 
alături de alți oameni ai munc,eior ce muncesc".

se

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; 
15,43; 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.

• tyuri sub clar de lună:
GRI- 9; U,15; 13.30; 16;
18,15 MELODIA — 9; 11,15; 
13-3018,15; 20,15.
• c‘ și trandafirul: FE- 
ROV 9; 12,30; 16; 19,15. E- 
F°R0; 12; 15,30; 19, FLA- 
MURi,30; 15,45: 19.
• săea sălbatică: FLA- 
MUR).
• Iaide de acasă: LIRA — 
.15,30 5)45.
• A^lea continent: BU-
ze9T.,15; 13,30; 15.45; 18;20,1a, — mg; 13 30; 15 45; 
18; 21
• Im poveste de dra

Un nou ansamblu artistic 
muncitoresc

Sub semnul celei de-a Il-a ediții 
a Festivalului național „Cintarea 
României", pe marele șantier minier 
din masivul Călimani, a luat ființă 
un nou colectiv artistic, ansam
blul „Negoiu.1 românesc". Noul 
ansamblu, reunind artiști ama
tori din rindurile minerilor, son
dorilor și constructorilor, care ri
dică aici, la 1 500 metri altitudine, 
un impunător obiectiv al economiei 
naționale, este format dintr-o or
chestră, soliști de muzică populară, 
un grup vocal feminin, o echipă de 
dansuri șl o brigadă artistică. Mem
brii tinărului ansamblu au prezentat 
recent, in fața colegilor de muncă, 
primul lor program de cîntece și 
dansuri, urmînd să susțină spectaco
le și in mijlocul altor colective mun
citorești de pe văile Doinelor și Bis
triței.

(Agerpres)

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a adop
tat recent o hotărîre in legătură cu 
politica economică externă pe ter
men lung și dezvoltarea structurii 
producției.

în hotărire se relevă că, datorită 
dezvoltării economice din ultimele 
două decenii, pe baza organizării 
planificate a economiei, venitul na
țional, comparativ cu nivelul antebe
lic, a crescut de cinci ori, producția 
industrială de zece ori, agricultura 
realizind o producție care depășește 
cu 60 la sută nivelul antebelic. Con
sumul pe locuitor a crescut de trei 
ori. Se realizează astfel principiul 
fundamental al politicii socialiste 
potrivit căruia, paralel cu dezvolta
rea economică, trebuie să se asigure 
și imbunătățirea corespunzătoare a 
nivelului de trai.

în hotărire se arată, totodată, că 
această dezvoltare a fost însă con
tradictorie, deoarece productivitatea 
muncii nu a crescut proporțional cu 
schimbarea structurii producției, pro
ductivitatea muncii in industrie fiind 
relativ redusă. Industria alimentară, 
precum și dezvoltarea și extinderea 
spațiilor de depozitare nu țin pasul 
cu creșterea producției agricole.

în etapa actuală de dezvoltare, 
condițiile interne și, mai ales, cele 
externe au devenit într-o oarecare 
măsură nefavorabile — se arată în 
document. Cu toate aceste condiții 
nefavorabile, partidul nu Iși va mo
difica principiile fundamentale ale 
politicii sale economice.

Principiul de bază in dezvoltarea 
structurii producției este principiul 
dezvoltării proporționale, care ține 
seama de posibilitățile interne. In 
acest sens, determinant este rolul 
dezvoltării industriale selective, care 
se completează cu dezvoltarea dina
mică a agriculturii, a sectorului con
strucțiilor și accelerarea ritmului 
de dezvoltare a infrastructurilor pro
ducției.

Creșterea economică — se arată 
în hotărire — depinde, în prezent, 
intr-o măsură sporită și de relațiile 
economice externe. Obiectivul propus 
este amplificarea simțitoare a ex
portului, pe baza unei politici selec
tive și în acest domeniu. în acest 
scop trebuie să se dezvolte mai rapid 
ramurile de producție competitive, 
care joacă un rol considerabil in 
export. într-o mare măsură trebuie 
sporită ponderea producției care in
clude un grad inalt de prelucrare.

Comitetul Central consideră de

dorit o structură industrială in care 
industria prelucrătoare să joace un 
rol bine determinat. In acest scop, 
dezvoltarea energetică trebuie să se 
bazeze pe resursele cele mai sigure 
in perspectivă, stabilizind actualul 
nivel de producție a hidrocarburilor, 
sporind exploatarea zăcămintelor de 
cărbune.

Relevindu-se că și în viitor o a- 
tenție primordială se va acorda dez
voltării colaborării cu țările membre 
ale C.A.E.R.. in hotărîre se arată că 
va fi extinsă, totodată, activitatea de 
export-import cu țările capitaliste 
dezvoltate. în cadrul acestor legături 
trebuie să se urmărească înlăturarea 
discriminărilor, stabilirea de ra
porturi pe termen mediu și lung, o 
cooperare mai strinsă, incluzind 
și crearea de întreprinderi pe baza 
proprietății comune.

Legăturile economice externe cu 
țările in curs de dezvoltare se pot 
extinde intr-un ritm care să depă
șească nivelul mediu, în primul rind 
cu țările solvabile. Ungaria va a- 
corda ajutor pentru dezvoltarea eco
nomiei lor naționale; în exportul 
ungar vor trebui să crească livrările 
de utilaj complet, precum și de 
sisteme complexe de producție și 
sisteme de servire.

Restructurarea planificată a pro
ducției și a strategiei politice ex
terne include rezolvarea unei serii 
întregi de sarcini social-politice și de 
sarcini in ce privește conducerea e- 
conomiei. O atenție deosebită trebuie 
acordată perfecționării conducerii 
activității de planificare la nivel 
central, ca și la nivel de ministere 
și departamente de ramură.

De asemenea, proporțiile prețuri
lor de producție trebuie apropiate de 
cele ale prețurilor de pe piața mon
dială. Corectarea prețurilor de pro
ducție în industrie și in agricultură 
trebuie să se reflecte consecvent și 
in prețurile bunurilor de consum, 
precum și în proporțiile preturilor.

Comitetul Central — se subliniază 
în document — apreciază că aceste 
directive vor sluji Ia înfăptuirea o- 
biectivelor politicii economice pe 
baza hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.M.S.U. și Declarației- 
program, in condițiile interne și ex
terne in permanentă schimbare.

în finalul hotăririi se apreciază că 
în viitorii 15—20 de ani, prin con
struirea bazei tehnice și economice 
a societății socialiste dezvoltate, Un
garia va deveni un stat dezvoltat din 
punct de vedere economic.

Deschiderea lucrărilor Congresului Partidului 
de Stingă - Comuniștii din Suedia

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 4 IANUARIE 1978

Extragerea I : 15 39 24 10 S3 36
Extragerea a Il-a : 21 45 14 30 7 42 
Fond total de ciștiguri : 966 300 lei, 

din care 413 353 lei report cat. I.

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 
Miercuri au început la Casa Poporu
lui din Stockholm lucrările celui 
de-al XXV-lea Congres al Partidului 
de Stingă — Comuniștii din Suedia. 
La congres participă delegați din 
toate districtele Suediei, precum și 
reprezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești din întreaga 
lume. Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Richard 
Winter, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R.

în prima zi a lucrărilor. Lars Wer
ner, președintele Partidului de Stin
gă — Comuniștii din Suedia, a pre
zentat raportul de activitate al parti
dului pe perioada care a trecut de 
la precedentul congres și sarcinile ce 
stau in fața comuniștilor in perioa
da următoare, iar C. H. Hermasson, 
membru al Comitetului, Executiv, a 
prezentat Programul partidului șl 
propunerile comuniștilor suedezi 
pentru ieșirea țării din criza eco
nomică.

Tot ceea ce facem să fie bun, ireproșabil!
(Urmare din pag. I)

Tragere extraordinară 
pronoexpres

Organizată după o nouă și a- 
tractivă formulă tehnică, tra
gerea din 8 ianuarie oferă o 
bogată listă de ciștiguri care 
cuprinde : autoturisme „Dacia 
1 300", excursii in R.S. Ceho
slovacă — R.F. Germania — El
veția — Austria — R.P. Unga
ră sau R.D. Germană sau R.P. 
Ungară — Austria, precum și 
ciștiguri in bani — de 
fixă și variabilă.

Noua formulă tehnică 
tă următoarele avantaje 
formula anterioară : cuprinde 4 
faze in loc de 3 ; se efectuea
ză 13 extrageri în loc de 10 ; se 
extrag în total 72 de numere 
față de 50 ; ciștigurile se atri
buie pe 20 categorii, față de 12.

Ciștigurile acordate la 
III-a — suplimentară — 
portă din fondul special 
ternului Pronoexpres.

Participarea se face pe bilete 
de 6, 15 si 25 lei varianta sim
plă. achitată integral sau la va
loare de un sfert. Biletele de 
25 lei participă la toate cele 13 
extrageri.

Vînzarca biletelor — pină sîm- 
bătă 7 ianuarie 1978.

Alte amănunte pot fi solici
tate la agențiile Loto-Pro- 
nosport.

valoare
prezin- 
față de

faza a 
se su- 
al sis-

Lozul anului nou
Administrația de Stat Loto 

Pronosport informează pe par
ticipant! că la agenții și vin- 
zătorii volanți se găsește în vîn- 
zare LOZUL ANULUI NOU — 
emisiune specială limitată.

Se atribuie ciștiguri in auto
turisme ..Dacia 1300“ și bani.

Ciștiguri suplimentare în va
loare de 1 700 000 lei.

Pentru prima dată se acordă 
ciștiguri de 50 000 lei.

tic, direcțiile de acțiune in acest 
sens 7

în primul rind, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
necesar să fie impulsionată activita
tea de cercetare in toate sectoarele, 
și, in același timp, să se acționeze mai 
energic pentru scurtarea ciclului 
cercetare-proiectare-producție. Insti
tutele științifice centrale au obliga
ția să ia toate măsurile pentru ca 
în conformitate cu planul, inclusiv 
cu prevederile suplimentare, să ob
țină noi materiale cu caracteristici 
superioare, noi mașini și utilaje, de 
înaltă productivitate, produse de ca
litate tot mai bună. Există, de acum, 
o serie de experiențe revelatoare în 
legătură cu modalitățile concrete de 
acțiune pentru scurtarea ciclului cer
cetare-proiectare-producție. Nu ne 
propunem să le mai prezentăm aici. 
Vom sublinia insă că ideea călăuzi
toare desprinsă din aceste experiențe 
înaintate pune in evidență impor
tanța deosebită pe care o are per
manenta și strinsa conlucrare dintre 
cercetători, proiectanți și producători. 
Practica a dovedit că in situația cînd 
cercetarea este direct implicată in 
producție, cind cercetătorii, ingine
rii, proiectanții iși desfășoară activi
tatea în zonele și întreprinderile de 
profil, asigurîndu-se o legătură strin
să, o conlucrare permanentă, in toate 
fazele elaborării unui produs nou, 
durata ciclului cercetare-proiectare- 
producție poate fi simțitor diminuată.

în al doilea rind, trebuie depuse 
eforturi pentru promovarea tehnolo
giilor noi care să ducă la reduce
rea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, la 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii. Aceasta este o cerință 
de prim ordin pentru țara noastră, an
gajată in bătălia lichidării răminerii 
in urmă față de țările dezvoltate, ști- 
indu-se că, in ultimă instanță, decala
jele în dezvoltarea economică iși 
au originea in decalajele teh
nologice. O tehnologie nouă în
seamnă, de fapt, o cale concretă 
de valorificare superioară a resurse
lor materiale, de execuție tehnică de 
calitate, o sursă — uneori impresio
nantă — de creștere a productivită

ții muncii. Am amintit asemenea a- 
vantaje incontestabile ale promovă
rii noilor tehnologii, tocmai pentru 
a avea o imagine mai clară a dimen
siunii acțiunilor necesare intr-o serie 
de întreprinderi pentru aplicarea teh
nologiilor noi. Datorită unor tehno
logii învechite se înregistrează, mai 
ales în sectoarele calde, prelucrătoare 
și în procese chimice unele con
sumuri mari de materii prime, ma
teriale și energie. Totodată, in pre
zent, o parte însemnată din .energia 
consumată în procesele de producție 
se irosește din cauza lipsei soluțiilor 
tehnice, iar datorită unor mentalități 
tehnico-economice greșite, chiar și 
acolo unde există tehnologii adecva
te. jumătate din energia secundară 
nu este recuperată. Iată de ce se 
impune curmarea neintirziată a unor 
asemenea stări de rezistență a 
vechiului, de ezitare în promova
rea noului. In acest sens, or
ganizațiile de partid au un vast 
cimp de acțiune politico-educa- 
tivă, în vederea formării convingerii 
profunde că promovarea noului este 
in avantajul nostru, al tuturor, al în
tregii societăți, al creării unui climat 
de încredere în forțele proprii ale 
fiecărui colectiv.

In al treilea rind, se impune ca 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției să fie considerată un 
proces permanent, neîntrerupt, in 
acest domeniu de avangardă tehnică 
neputind fi admise pauze. Inventivi
tatea, capacitatea creatoare, măies
tria profesională a muncitorilor și 
specialiștilor noștri trebuie stimulate 
și valorificate necontenit. Sint, desi
gur. de notat, acțiunile întreprinse 
in industria constructoare de mașini, 
unde, pe baza indicațiilor secretaru
lui general al partidului, au fost 
reconsiderate programele privinej 
dezvoltarea producției de echipamen
te pentru industria minieră, a pro
ducției de autobasculante grele, uti
laje complexe pentru construcții și 
industria petrolieră, mașini-unelte de 
performanță, echipament hidraulic, 
componente electronice și tehnică de 
calcul. In urma unei asemenea exi
gente reevaluări se va ajunge ca

LN ANUL 1978 CIRCA 44 LA 
SUTA DIN VALOAREA PRO
DUCȚIEI INDUSTRIEI CON

STRUCTOARE DE MAȘINI SA 
O REPREZINTE PRODUSELE 
NOI. MODERNIZATE PUSE IN 
FABRICAȚIE IN ACEST CIN
CINAL. IN ANUL 1980 ACEAS
TA PONDERE VA AJUNGE LA 
PESTE 70 LA SUTA.

O realitate care pune în evidență 
marile disponibilități de progres 
tehnic ale acestei ramuri de 
bază a industriei, ca și ale altor ra
muri, unde ritmul de înnoire și mo
dernizare poate și trebuie să fie în 
continuare simțitor accelerat. în con
tinuare, cu același înalt spirit de 
răspundere trebuie să acționeze cer
cetătorii, specialiștii, muncitorii din 
industria constructoare de mașini, 
din celelalte ramuri, asigurînd abor
darea susținută și eficientă a unor 
domenii de virf ale cercetării mon
diale, cum sint : mijloacele de tele
comunicații și transport neconvențio
nale, utilajele pentru folosirea de 
noi surse de energie, utilizarea pe 
scară largă a laserilor, a energiei nu
cleare. Subliniem această cerință 
pentru că tocmai asemenea domenii 
vor constitui, intr-un viitor apropiat, 
premise obligatorii ale dezvoltării 
țării și ale participării la schimburile 
și cooperarea economică internațio
nală.

în plin cincinal al revoluției teh- 
nicoștiințifice, 1978 constituie anul 
hotăritor tocmai în acest perimetru al 
ridicării nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. Dispunem, astăzi, in 
fiecare întreprindere și institut de 
cercetare și inginerie tehnologică, de 
specialiști și muncitori talentați, in
ventivi, hotărîți și capabili să facă 
totul pentru ridicarea prestigiului pro- 
duse'or românești, pentru înnoirea și 
modernizarea continuă a producției ; 
este o uriașă forță creatoare care se 
cere a fi necontenit și judicios fruc
tificată. Comuniștii — neobosiți pro
motori ai noului — trebuie să se si
tueze in fruntea tuturor acțiunilor 
privind ridicaiea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor — in acest an, 
ca și in întregul cincinal, mobilizînd 
întreaga capacitate de creație a co
lectivelor, pentru ca tot ce se produ
ce să corespundă înaltelor exigențe 
puse de conducerea partidului. .

Viorel SALAGEAN

goste: DRUMUL SĂRII — 16;
18; 20.
• Donald Duck și alții — 9,45; 
11,45, Ultima lună de toamnâ — 
14. Colecționarul — 16,15, Viața 
curtezanei O’Hara — 18.30; 20,30: 
CINEMATECA.
• Poruncă întunecată: GIULEȘTI 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ură: PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Comoara din Iacul 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.
• Cintecul lebedei: AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
e 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: FLACARA — 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 
mare): Coana Chirița — 15, Oa
meni și șoareci — 20, (sala mică):

Moartea ultimului golan — 15, 
Romulus cel Mare — 20.
« Opera Română: Andrea Châ- 
nier — 19.
• Teatrul de operetă: Leonard — 
10,30. Silvia — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19. (sala Grădina Icoa
nei) : Anecdote provinciale (pre
mieră) — 19,30.
O Teatrul Mic: Rețeta fericirii 
— 19,30.
• Teatrul de comedie: Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul „Nottara4* (sala Ma-
gheru): Adio Charlie — 19,30,

(sala Studio): Audiență la consul 
— 19.
© Teatrul Giulești: Hotel „Zodia 
gemenilor4* — io, Comedie cu 
olteni — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: Firul 
de aur — 19,30.
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română”: Bucuroși de oaspeți — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă”: Recrea
ția mare — 10, „134-1 (o istorie 
cu Harap Alb)“ — 17.
9 Teatrul „Țăndărică” (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10. 
O Circul București: Vedetele cir
cului din Sofia — 10; 19,30.
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ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Ultimele zile ale 
și începutul noului 
nici o pauză in acțiunile muncito
rești din țările capitaliste. Ziarele 
sosite la redacție din Franța, An
glia, Statele Unite relatează despre 
ample mișcări ale oamenilor mun
cii împotriva concedierilor, a șcum- 
petei, în sprijinul revendicărilor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață.

în Franța, acțiuni de amploare se 
desfășoară în aceste zile la între
prinderile Michelin, unde 20 000 de 
salariați se află in grevă, la Monte- 
fibre, ai cărei lucrători au organi
zat demonstrații pe străzile orașu
lui Nancy, la Rhâne — Poulenc — 
Textile, unde jumătate din angajați 
au fost amenințați cu concedierea, 
la Thionville, unde se așteaptă or
dinul de a se stinge furnalul, unul 
dintre cele mai moderne din Eu
ropa.

Fotografia alăturată, reprodusă 
din ziarul „l'Humanitd", prezintă o 
secvență surprinsă la 1 ianuarie la 
întreprinderea de îmbrăcăminte a 
firmei Lothars din Paris, ocupată 
la 27 decembrie în semn de protest 
față de încercările patronatului de 
a concedia o parte din salariați.

„Ne revendicăm dreptul la exis
tența — au scris pe pereții uzinei 
cei 140 de muncitori și muncitoare 
anunțați în ajunul Anului nou că 
vor fi concediați. Pentru a-și apăra 
locurile de muncă, muncitorii au 
ocupat uzina. Pină acum — rela
tează ziarul — patronatul, care ex-

anului trecut, ca 
an, nu au marcat

porta o bună parte din producția 
uzinei, s-a folosit de manevre de 
intimidare dintre cele mai brutale 
și a impus condiții de muncă scan
daloase celor angajați, reprezentând 
mai ales femei și muniitori imi
granți. De-a lungul benzilor la care 
femeile lucrau in căldură și zgomot 
— scrie ziarul — era interzis să se 
ridice capul pe întreg parcursul zi
lei de muncă, de a schimba o vorbă. 
Teama de patronat era atât de mare 
incit atunci cind o tânără muncitoa
re și-a prins degetele in mașină și 
țipa după ajutor, nimeni n-a în
drăznit nici măcar să-și ridice capul. 
Jntre timp s-a aflat că, supunind 
pe muncitori și muncitoare la o a- 
semenea cruntă exploatare, patro
natul a obținut, în anul precedent, 
un spor de 33 la sută a cifrei de 
afaceri. Totuși, patronii nu au fost 
mulțumiți și au amenințat că vor 
închide întreprinderea dacă mun
citorii nu vor accepta noi măsuri 
de intensificare a exploatării. In 
fața acestei situații, angajații au 
înțeles că singura soluție este lupta 
lor unită. „Uzina noastră — spunea 
Monique, una dintre muncitoare — 
trebuie să funcționeze. Există de 
lucru, iar noi sintem aici. în ce-l 
privește pe patron, ne putem lipsi 
de el“.

în cursul zilei de duminică, mun
citorii care au ocupat uzina au or
ganizat o mică festivitate pentru a 
sărbători noul an. Lupta lor pen
tru locurile de muncă, pentru drep
tul la existentă continuă.

organizate de autoritățile chiliene
Forțele democratice au adresat 

să-și exprime dezaprobarea
SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager

pres). — La 4 ianuarie, în Chile a 
avut loc o „consultare națională", 
convocată de șeful juntei militare de 
guvernămînt. generalul Augusto Pi
nochet. Odată cu convocarea „con
sultării" s-a anunțat că persoanele 
cu drept de vot sint obligate să se 
prezinte în fața urnelor pentru a 
vota cu „da" sau „nu" textul înscris 
pe buletinele de vot, prin care este 
respinsă rezoluția Adunării Generale 
a O.N.U. de condamnare a repetate
lor încălcări ale drepturilor omului 
comise de regimul chilian.

Forțele politice democratice au 
condamnat unanim această „consul
tare națională" care arc loc in con
dițiile stării de asediu, in vigoare în 
țară din septembrie 1973. ale restrin- 
gerii considerabile a libertăților in
dividuale. De asemenea, s-a subli
niat că regimul Pinochet încearcă să 
folosească „plebiscitul" pentru a de
pista persoanele ce i se opun și se 
pronunță împotriva sa.

într-o declarație distribuită la San-

poporului chemarea 
efe regimul dictatorial
de Chile și în alte orașe ale 
Partidul Comunist din Chile a 

vdteze împo-

iață
tiago 
țării, 
chemat populația să 
triva regimului sau să nu participe 
la farsa referendumului, astfel incit 
„consultarea națională" să fie trans
formată într-o zi de luptă care să 
marcheze un nou pas înainte pe ca
lea realizării unității antifasciste.

La rîndul său, secretarul general al 
Partidului Socialist din Chile. Car
los Altamirano, a declarat că „farsa 
plebiscitului demonstrează că regi
mul lui Pinochet a ajuns în faza sa 
cea mai critică".

De asemenea. Partidul Democrat 
Creștin din Chile a adresat poporu
lui chemarea să 
triva regimului, 
tarea națională" 
vizează înșelarea 
terne și exterue. 
partid, fostul 
Eduardo Frei,

se pronunțe impo- 
apreciind „consul- 
drept o acțiune ce 
opiniei publice in- 

Liderul 
președinte 

a calificat 
tarea" drept lipsită de fundament 
legal și violind normele juridice pe 
care însăși junta le-a emis.

acestui 
chilian 

„consul-
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Declarația
NAȚIUNILE

liul O.N.U. pentru Namibia

președintelui Consiliului O.N.U. pentru Namibia
UNITE. Consi- 

a re
ales, marți, în funcția de președin
te pe anul 1978 pe ambasadorul zam- 
bian Gwendoline

Luind cuvîntul, 
a apreciat 
important 
subliniind 
O.N.U. va 
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), singurul repre
zentant legitim al poporului nami- 
bian, recunoscut ca atare de Organi
zația Unității Africane.

Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este dispu
să să aibă noi convorbiri cu repre
zentanții celor cinci state occidenta
le membre ale Consiliului de Secu
ritate — S.U.A., Marea Britanie,

Konie.
Gwendoline Konie 
va fi un an foarte 
viitorul Namibiei, 

organism al
că 1978
pentru
că acest 

conlucra strins cu Organi-

Franța, Canada și R.F.G. — cu pri
vire la viitorul Namibiei, a declarat 
observatorul S.W.A.P.O. la O.N.U., 
Theo-ben Gurirab.

LUSAKA. — Willy Brandt, președin
tele Partidului Social-Democrat din 
R.F. Germania, și-a exprimat spe
ranța că „1978 va deveni un an de
cisiv pentru independența Khodesiei 
și Namibiei"

Președintele P.S.D.. aflat în vizită 
In Zambia la invitația președintelui 
Kenneth Kaunda, a subliniat că par
tidul său va depune maximum de e- 
forturi pentru lichidarea regimului 
de apartheid din Africa australă și 
pentru crearea unui guvern al ma
jorității populației fără intervenție 
străină.

Apel la intensificarea luptei împotriva
regimului rasist rhodesian

Un comunicat al Frontului Patrio
tic Zimbabwe, reluat de publicația 
„Times of Zambia", relevă că patrio- 
ții Zimbabwe au lansat, în luna de
cembrie a anului trecut, noi atacuri 
asupra pozițiilor trupelor regimului 
rasist de la Salisbury. în cursul 
acestor acțiuni au fost uciși peste 70 
de militari ai trupelor inamice.

într-un mesaj adresat, poporului 
Zimbabwe, Robert Mugabe, copre
ședinte al Frontului Patriotic Zim-

babwe, a lansat chemarea la o mo
bilizare generală a tuturor forțelor 
patriotice împotriva guvernului mi
noritar rasist al tui Ian Smith. Me
sajul subliniază că 1978 trebuie să 
devină anul în care masele oprimate 
să fie mobilizate total și eficient în 
fiecare sat, district, provincie, oraș, 
localități rurale sau miniere, in spri
jinul luptei pentru instaurarea pu
terii populației majoritare în Zim
babwe.

Obiective ale politicii noului guvern turc
ANKARA 4 (Agerpres). — Grupu

rile parlamentare care îl sprijină pe 
premierul desemnat turc, Biilent 
Ecevit, președintele Partidului Repu
blican al Poporului (P.R.P.), au dat 
miercuri publicității o declarație co
mună cu privire la principalele as
pecte ale politicii viitorului guvern.

Semnată de reprezentanții P.R.P., 
ai Partidului Republican al încrederii 
și Partidului Democratic, precum și 
de 11 deputați independenți, declara
ția arată că viitorul guvern va ac
ționa pentru depășirea dificultăților 
economice, sporirea producției și 
combaterea șomajului. Relevind do
rința noului cabinet de a găsi o so
luție promptă problemelor de politică 
externă ale țării, documentul evi
dențiază că guvernul se va strădui 
să promoveze 
încordării, 
vernul va 
unui nou 
națională, 
tereselor naționale în regiunea geo
grafică în care se află Turcia.

Pe de altă parte, Biilent Ecevit a 
menționat, intr-un interviu televizat, 
că guvernul condus de el urmează 
să acorde prioritate realizării unei 
soluții finale viabile a problemei ci
priote. De asemenea, el s-a pronunțat

pentru instaurarea „unei atmosfere 
de încredere reciprocă intre Grecia și 
Turcia", pentru reglementarea pro
blemelor privind drepturile lor în 
zona Mării Egee.

A111

destinderea în locul 
Declarația arată că gu- 
acționa pentru crearea 

concept privind apărarea 
ce va acorda prioritate in-

WASHINGTON 4 
Trezoreria S.U.A. a 
rea de prețuri minime obligatorii la 
unele categorii de oțeluri importate, 
în scopul reducerii competitivității 
producătorilor externi și al protejării 
firmelor americane. Se precizează că 
aplicarea acestor prețuri minime o- 
bligatorii va permite autorităților, 
în cazul nerespectării lor. să iniție
ze procedurile antidumping, fără a 
mai aștepta prezentarea de cereri 
exprese din partea 
mericani de oțel.

Acesta constituie 
în conflictul dintre 
palele țări occidentale exportatoare 
de oțel, îndeosebi țările membre ale 
Pieței comune și Japonia, acuzate 
că recurg la dumping pe piața ame
ricană, in încercarea de a depăși 
criza prin care trece industria oțe
lului din Occident.

(Agerpres). — 
anunțat institui-

producătorilor a-

un nou episod
S.U.A. și princi-

Măsuri economice 
in curs de 

MOZAMBIC : Pe linia 
întăririi controlului de stat 

în economie
• MAPUTO. — Comisia Perma

nență a Adunării Populare a Mo- 
zambicului a adoptat, o lege în ve
derea restructurării sistemului 
bancar din țară. Potrivit documen
tului, băncile particulare își vor 
încheia activitatea, iar bunurile lor 
vor fi transferate Băncii Mozambi- 
cului, instituție de stat.

Adoptarea acestei legi constituie 
o nouă măsură importantă luată 
de guvern pe linia directivelor e- 
Conomice și sociale ale celui de-al 
III-lea Congres al FRELIMO, pri
vind întărirea rolului statului în e- 
cbnomie. Ea va facilita centraliza
rea și distribuirea resurselor finan
ciare aflate sub controlul statului 
și va contribui la combaterea sa
botajului economic, promovind 
astfel dezvoltarea țării.

PERU: Amplu program 
de investiții

• LIMA. — Guvernul peruan a 
promulgat legea cu privire la buge
tul de stat pe anul 1978, care, la 
fel ca în precedentul buget, preve
de cele mai mari fonduri de inves
tiții (124 934 000 000 soli) pentru pro
iectele de dezvoltare întocmite de 
ministerele economiei și finanțelor, 
urmate de sectorul învățămîntului 
și educației — cu 41,3 miliarde soli.

Pe de altă parte, se prevede un 
nou fond de investiții destinat or
ganismului regional de dezvoltare 
a zonei Loreto, situată în Amazo
nia peruană, și care va fi asigu
rat in bună parte din veniturile 
petroliere. Vor fi alocate, de ase
menea, resurse financiare pentru 
continuarea diverselor proiecte de 
dezvoltare economică a țării, între

agențiile de presă
fl treia Conferință națio

nală în problemele mecani
zării agriculturii, avocată de 
Consiliul de Stat al R.P. Chineze, s-a 
deschis la Pekin. Se dezbate progra
mul privind încheierea în linii ge
nerale a mecanizării agriculturii pină 
in anul 1980 și jalonarea dezvoltării 
viitoare a mecanizării in sectorul a- 
gricol în perioada celui de-al șase
lea plan cincinal (1981—1985).

Turneul președintelui 
S.U.A. Președintele Jimmy Carter 
a făcut, miercuri, o scurtă vizită la 
Assuan, în Egipt, unde s-a intilnit 
cu președintele Anwar El Sadat. In 
cursul întrevederii — transmite a- 
genția M.E.N. — a fost discutată si
tuația din Orientul Mijlociu. în a- 
ceeași zi, președintele S.U.A. a sosit 
la Paris, intr-o vizită oficială, unde 
a avut convorbiri cu președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing.

Vizite ale președintelui 
Hlgertei. ^ouari Boumediene, pre
ședintele Algeriei, a efectuat marți 
o scurtă vizită in Malta, unde a con
ferit cu primul ministru al țării- 
gazdâ, Dom Mintoff. Potrivit unui 
comunicat comun dat publicității la 
încheierea vizitei. Algeria își re
afirmă sprijinul față de hotărirea 
Maltei de a închide baza britanică 
aflată pe teritoriul său, cît 
de eforturile acestei țări în 
păstrării independenței sale, 
menea, Houari Boumediene 
o vizită la Bagdad, 
a avut convorbiri
Irakului, Ahmed Hassan Al Bakr. 
Discuțiile s-au concentrat asupra si
tuației actuale din Orientul Mijlociu.

și față 
vederea 
De ase- 
a făcut 

l, în cursul căreia 
cu președintele

Preocupări economice și cerințele
extinderii cooperării internaționale

Așa cum este cunoscut. Republica 
Federală Germania se situează pe 
unul din primele locuri din Europa 
și din lume in ce privește potenția
lul economic. în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane, cu
noscutele calități ale muncitorilor 
din R.F.G. — destoinicie, conștiincio
zitate, spirit inventiv — capacitățile 
creatoare ale savanților. inginerilor 
și tehnicienilor au constituit unul 
din factorii hotăritori care au asigu
rat acestei țări un inalt nivel de 
■dezvoltare. Produsele industriei, teh
nologia vest-germană și-au dobîndit 
O reputație binemeritată 
mondială.

Desigur, dezvoltarea in 
a R.F.G. este nemijlocit 
soluționarea unor probleme care con
fruntă această țară, ca și diferite 
alte țări occidentale. Astfel, un obiect 
de intensă preocupare îl constituie 
problemele energiei, această „pline" 
a industriei moderne. Este semnifi
cativ in această privință că proble
mele energiei formează de mai mult 
timp obiectul unei ample dezbateri 
la scară națională, ele constituind 
teme majore ale congreselor celor 
două partide ale coaliției guverna
mentale — Partidul Social Democrat 
și Partidul Liber Democrat. De alt
fel, P.S.D. a consacrat acestei tema
tici, incă înainte de congres, o con
ferință specială, care a avut loc la 
Koln.

în aceste împrejurări, dezbaterea 
angajată in diferite organizații- și 
foruri vest-germane își propune 
să evalueze resursele energetice pro
prii. necesitățile economiei naționale, 
șansele și perspectivele pe termen 
lung ale achiziționării de combusti
bili din străinătate și pe cît posibil 
să desprindă unele prognoze ener
getice. Larga publicitate de care se 
bucură aceste dezbateri are, totoda
tă, menirea să declanșeze în rindul 
opiniei publice vest-germane o acțiu-

pe piața

continuare 
legată de

ne de economisire voluntară a ener
giei.

Idee a 
este că 
energie 
optimizarea exploatării resurselor na
ționale și completarea lor cu alte 
izvoare de energie, urmărindu-se, in 
final, reducerea Aproape totală a de
pendenței de importurile de petrol 
și gaz.

După cum se știe. Germania occi
dentală posedă mari zăcăminte de 
cărbune, această sursă de energie 
primară acoperind aproape o treime 
din producția de curent electric a 
R.F.G. în ipoteza menținerii exploa
tării la .nivelul actual, cărbunele ar 
ajunge pentru încă 800 de ani. Cu 
zece ani în urmă, învingînd împotri
virile unor cercuri patronale, sindi
catele din industria cărbunelui, spri
jinite de guvernele social-democrate 
din landurile respective, au reușit să 
mențină și să extindă minele din 
Ruhr, amenințate cu închiderea pe 
motiv de „nerentabilitate".

Guvernul, condus de cancelarul 
Helmut Schmidt, finanțează. in 
același timp, proiecte de cercetare 
menite să sporească rentabilitatea 
extracției, dar și utilizarea mai efi
cientă a cărbunelui prin lichefiere și 
gazeiticare. Sub această formă, căr
bunele tinde să înlocuiască petrolul 
și gazul metan în industria chimică, 
ramură cu o mare pondere in econo
mia vest-germană. tributară însă im
porturilor de materii prime de bază.

în ce privește petrolul, acesta aco
peră mai mult de jumătate din ne
cesitățile de energie ale R.F.G., dar 
producția națională nu atinge nici 5 
la sută din consumul anual al țării, 
în perspectiva inevitabilă a epuizării 
surselor mondiale cunoscute, guver
nul federal preconizează sistarea 
creșterii ponderii petrolului în ba
lanța energetică a țării și, totodată, 
diversificarea surselor de import,

A treia componentă importantă in

dominantă în aceste discuții 
asigurarea aprovizionării cu 
presupune, în primul rînd,

unei strategii rationale astabilirea ___ __
rămas energia nucleară. In prezent, 
in R.F.G. funcționează 13 centrale d- 
lectrice nucleare cu o putere de 6 400 
MW. După evaluările cuprinse în 
programul guvernamental, pină în 
1985 acest sector va produce încă 
20 000 MW prin construirea a 17—18 
reactoare, iar Ia sfirșitul mileniului se 
contează pe 80 de centrale electrice 
nucleare, care vor furniza 100 000 
MW. Susținind că securitatea popu
lației trebuie să aibă prioritate asu
pra altor considerente, cancelarul 
H. Schmidt a opinat în același timp 
la Congresul de la Hamburg că „nu 
poate fi primejduită perspectiva 
unui sector industrial cu nivel tehnic 
foarte avansat, care și-a cucerit o 
poziție dominantă pe piața mondia
lă". Această opinie este susținută .și 
de puternica federație a sindicatelor 
vest-germane (D.G.B.), cu 7 milioa
ne de membri, preocupată de crearea 
a noi locuri de muncă.

Nu sint ignorate nici șansele altor 
surse de energie: solară, eoliană, 
geotermică etc., incurajîndu-se cer
cetarea in aceste domenii. Paralel, 
se preconizează tehnologii, procedee 
și metode noi de economisire a 
energiei, cum ar fi îmbunătățirea 
gradului de eficacitate a centralelor 
electrice, dar și măsuri mai simple, 
de genul izolării termice a spațiilor 
de locuit sau deconectării la rețea a 
aparatelor de uz casnic in orele de 
vîrf ale consumului electric indus
trial.

însăși amploarea preocupărilor, 
precum și modalitățile care sint lua
te în considerare pentru soluționarea 
problemelor energeticii ilustrează 
potențialul economic și înaltul nivel 
tehnic al R.F.G., capacitatea de a 
contribui activ la rezolvarea uneia 
din problemele-cheie ale economiei 
mondiale.

Scriind despre unele probleme le
gate de dezvoltarea economică a 
R.F.G., nu se poate face, desigur.

abstracție de preocuparea — subli
niată de altfel și la Congresul P.S.D. 
— privind extinderea și diversificarea 
legăturilor ei economice externe, 
cooperarea cu celelalte state, indife
rent de orinduire socială.

în această ordine de idei consti
tuie un motiv de vie satisfacție fap
tul că relațiile dintre România și 
R.F.G. — pe plan economic, politic, 
tehnico-științific, cultural — cunosc 
un curs continuu ascendent. Volumul 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări a crescut substanțial in 
ultimii ani. De asemenea, au fost 
realizate sau sint în curs de reali
zare un șir de acțiuni de cooperare 
în producție și in alte domenii. Po
tențialul însemnat al economiei 
R.F.G. și dezvoltarea economică acce
lerată a economiei românești creea
ză de altfel noi posibilități pentru 
lărgirea in continuare a relațiilor e- 
conomice bilaterale, pentru noi ac
țiuni de cooperare, atit. in România 
și R. F. Germania, cit și pe terțe 
piețe.

Rolul hotăritor în evoluția pozitivă 
a legăturilor reciproce l-au 
după cum se știe, 
convorbirile la. 
vel, Declarația solemnă 
semnată la Bonn, 
cu prilejul vizitei 
Nicolae Ceaușescu, exprimind voința 
celor două țări de a fructifica posi
bilitățile existente, de a dezvolta in 
continuare colaborarea dintre ele, 
pe baza egalității și respectului re
ciproc.

Nu încape îndoială — așa cum de1 
altfel au ținut să sublinieze interlo
cutori vest-germani, cu prilejul unei 
recente călătorii în RJ.G. — că ex
tinderea relațiilor dintre România și 
R.F. Germania corespunde intereselor 
progresului economic în cele două 
țări și. totodată, cauzei destinderii 
și păcii, securității și cooperării in 
Europa și în lume.

P. STANCESCU

avut, 
contactele și 

cel mai inalt ni- 
comună, 

în iunie 1973, 
președintelui

și sociale în țări 
dezvoltare

DE PRETUTINDENI
care figurează constripâ unei ra
finării de zinc în iropiere de 
Lima, intensificarea ’ospectărilor 
și exploatării petrolu in pădurea 
amazoniană, din nori Perului, și 
realizarea unei faPi de hîrtie. 
Va fi extinsă capaRea, produc
tivă a oțelăriei de șl de la Callao 
și a întreprinderii sfurgice de la 
Chimbote și termin fabricile de 
motoare Diesel, țtoare și ma
șini, precum și rea*rea proiecte
lor naționale privi' electrificarea 
și extinderea capaitu energetice.

r.d.p. a yenului : 
In interesftporirii 
productie-yricole

• ADEN. — Jeapițala Repu
blicii Democraticvopulare a Ye
menului a fost dPublicității pro
gramul de activ6 a guvernului 
pe 1978. în dorini economic se 
prevede dezvolt1 Pe mai depar
te a pescuituluiptor de o impor
tanță deosebită111 ru tară. în a- 
gricultură se ionizează conti
nuarea politici- cooperativizare, 
precum și consrea de întreprin
deri de stat int™ prelucrarea 
produselor agte- Programul a- 
cordă o atenkteosebită pregăti
rii de cadre onale pentru dife
rite sectoare iomice.

INDONfi: Creșterea 
extrag de petrol

• JAKAF — Producția de 
petrol a I>eziei a atins anul 
trecut 614 oane barili, înregis- 
trind o crte ÎL8 la sută în 
raport cu Obținută în 1976, s-a 
anunțat la;arta. Creșterea pro
ducției in<?tene <te țiței s-a da- 
dorat descrii unor noi zăcă
minte pet2I'e în Java de est și 
în Insula 1 JaYa-

trasmit
Programul electoral al 

președintelui Ciprului.în 
drul unei conferințe de presă, Spy
ros Kyprianou a expus programul 
cu care va candida in apropiatele a- 
legeri prezidențiale. Arătînd că in
tenționează să urmeze linia politică 
promovată de fostul președinte, Ma
karios, el a subliniat că dorește ca, 
pe plan internațional. Ciprul să ducă 
o politică de nealiniere și să dez
volte relațiile cu toate țările. Prin
tre sarcinile majore ce trebuie în
făptuite in țară, el a menționat dez
voltarea economiei și desființarea 
grupărilor subversive teroriste. Re- 
ferindu-se la reglementarea proble
mei cipriote, președintele Ciprului a 
spus că ea trebuie să aibă la bază 
rezoluțiile O.N.U. privind Ciprul, a 
căror înfăptuire va asigura indepen
dența și unitatea teritorială a țării.

ca-

Criza da guvern din San 
MarînO. doi c^Pitani regenți 
ai Republicii San Marino au încre
dințat. miercuri. Partidului Socialist 
Sanmarinez sarcina explorării posi
bilităților de formare a unui nou 
guvern. Anterior, această misiune 
fusese încredințată partidelor demo- 
crat-creștin și comunist. Misiunea 
lor a eșuat ca urmare a refuzului 
democrat-creștinilor de a accepta 
propunerea venită din partea comu
niștilor și a socialiștilor de a se for
ma un guvern care să cuprindă toate 
forțele democratice sanmarineze.

Evoluția stației „SaIiut-6". 
în cadrul programului de cercetări 
biologice efectuate de cosmonauții 
Iuri Romanenko și Gheorghi Gre- 
ciko la bordul stației științifice pilo
tate „Saliut-6“ a 
dierea dezvoltării 
fluența 
iar din 
nice a 
lucrări 
riști cilor 
componente ale statici. Cei doi cos- 
monauți se simt bine, transmite 
agenția T.A.S.S.

fost încheiată stu- 
amflbiilor sub in- 

zborului cosmic, 
de experiențe teh-

factorilor 
programul 
fost realizat un nou ciclu de 
legate de studierea caracte- 

dinamice ale elementelor

pjre. Den Siao-pin, vicepre- 
mier fnsiliului de Stat al Repu
bliciiJlare Chineze, l-a primit. 
mier<j’ a avut 0 convorbire prie- 
teneâu senatorul democrat ame- 
ricarfard Kennedy, aflat în vi
zită Gkin — transmite agenția 

- Chir11®-
jul ministru britanic 

la ICCa. James Callaghan, 
prifiinistru al Marii Britanii, a 
soștercuri, la Dacca, intr-o vi- 
zit/tală de trei zile. Convorbiri
le Dacca vor aborda cu priori- 
tapbleme privind relațiile eco
no dintre cele două țări. După 
B?esh, șeful guvernului britanic 
vata, de asemenea, India și 
Pjnul.

stul vieții a crescut în 
#ia anul trecut cu 38,7 la 

anunțat ministrul brazilian al 
plor. Mario Henrique Simon- 
8i ultima lună a anului s-a în- 
(ât o majorare de 2,1 la sută, 
acoperirea unui zăcă- 
t de petrol în Anglia, 
tprejurimile unei ferme din 

Marii Britanii, in Dorset, a 
jescoperit un zăcămint petroli- 
l cărui capacitate de producție 
estimată la 10 000 de barili 
ceea ce reprezintă 500 000 tone 

iștrol pe an.
lajorări de prețuri în 
landa. La lncePutul acestui an 
inlanda a fost anunțată majo- 
a unor tarife și a prețurilor la o 

de produse. Astfel, s-au scum- 
tarifele la transporturile pe dis- 
e mici, precum și benzina șl pă- 
i La Helsinki au fost majorate 
!je pentru telefon și tarifele poș- 
, iar în aproximativ 70 de orașe 
ibmune au crescut taxele pentru 
și canalizare.

într-un mesaj dat publicității 
Roseau, capitala Insulei Dominica, 

Arhipelagul Antilelor Mici, pri-Continua scăderea .1 ministru, Patrick John, a decla- 
la Frank. că Principalul obiectiv al țării cursului dolarului. Ea hîani< e pe anul 1978 il va constitui 

furt pe Main, moneda americană ad&tu.rarea, colonialismului, a tu- 
fost cotată miercuri la deschidere la'Pr fermelor ȘJ manifestărilor lui", 
numai 2,0470 mărci vest-germane, a sublimat ca „singura cale prin 
după ce în seara precedentă parita-£e Poporul din Dominica poate 
tea fusese de 1 Ia 2,0730. La Tokio£e la bun sfîrșit sarcinile anului 
dolarul american a înregistrat cel, e .e. obținerea independenței po- 
mai scăzut nivel al său. Banca cen<c? ?l. începerea luptei pentru inde- 
trală japoneză a intervenit în Spri.mdența economica .
.linul monedei americane, achiziției pjnn llln|A îmnntrivrr nînd aproximativ 200 000 000 dolari. UO lUpIO împOiriVa

. ., - j „ . omajului în Belgia. Ministrui
ÎH Irlanda de Nord, p 1 1 elgian al muncii. Guy Spitaels, a 

unei statistici oficiale, numărul deeclarat că, începînd de la 1 ianua- 
ceselor provocate de actele de violente, în Belgia a intrat în vigoare un 
ța ale elementelor extremiste a Scalan de luptă împotriva șomajului, 
zut cu circa două treimi in anul trclagel care afectează peste 300 000 de 
cut comparativ cu nivelul înregistrțmneni ai muncii. Potrivit planului 
în 1976 — respectiv de la 297 la llmunțat de Spitaels, în 1978 in Bel- 
ultima cifră mareînd nivelul cel mit>a va trebui să fie redus numărul 
scăzut constatat începind din 1970.?omerilor la 220 000.

Capricii vremii
BERLIN — După 

cura informează agen
ția A.D.N., din cauza 
puternicei furtuni care 
s-a abătut marți după- 
amiază — 111—
Mării 
întreruptă 
porturilor 
Rostock și 
La Wismar, 
atins gradul 
precizează agenția.

au cauperie de 
accidentare, în 
care șiirdut via
ța cîte'soane.

și a răsturnat ma
șini, provocind impor
tante pagube materia
le.

pe litoralul 
Baltice, a fost 

activitatea 
Wismar, 

Stralsund, 
furtuna a 

11—13,

BONN — Viscole 
puternice au afectat, 
marți, zone întinse din 
R.F. Germania. Vîntul 
a suflat cu o viteză de 
circa 125 kilometri pe 
oră în regiunea lito
ralului Mării Nordu
lui, unde furtuna a 
provocat daune unor 
construcții și a dezră
dăcinat arbori, pertur- 
bind circulația pe șo
sele. Viscolul și zăpa
da care s-a așternut

PRA1 în noap
tea d<Pre 4 ia
nuarie»™ orașu
lui Pri regiunilor 
inconjfe s-a a- 
bătut rnică fur
tună. a vîntului 
ajungi 109 km/h. 
Totod? front de 
aer rin soți t de 
ninsojndente, a 
cupriPa Cehiei 
centriteza vintu- 
lui a in munți 
122 k

LO — întregul 
ferite Marii Bri- 
tanipst afectat, 
marramiază, de 
putefurtuni, in- 
soțitalocuri de 
ploi.I a smuls 
num acoperișuri

SANTO DOMINGO 
— Ploile puternice că
zute in ultimele opt 
zile in Republica Do
minicană au provocat 
revărsarea lui Rio 
Yuna. lung de 380 km. 
și distrugerea mai 
multor baraje. Șeful 
statului 
Joaquin 
dispus mobilizarea de 
urgență a forțelor ar
mate, Crucii Roșii și 
forțelor apărării civi
le, pentru a veni 
ajutorul populației 
calităților Hostos 
Arenosos, cele mai 
fectate de inundații. 
Din această zonă s-a 
anunțat că peste 3 000 
de persoane au rămas 
fără adăposturi.

dominican.
Balaguer, a

in 
lo- 
și 
a-

• PARTICULELE SUB- 
NUCLEARE Șl COOPE
RAREA INTERNAȚIONA
LĂ. Descoperirea și cunoaște
rea tainelor „substructurilor" 
existente în interiorul particu
lelor formează obiectul unei 
noi ramuri a fizicii, care a pri
mit denumirea de fizică șub- 
nucleară. Investigațiile in acest 
domeniu fac necesară o apara
tură mult mai perfecționată de- 
cit acceleratoarele de particule 
existente. în compunerea aces
teia intră, de pildă, „inele" cu 
o circumferință de pină la 30 de 
kilometri, singurele capabile să 
comunice protonilor energii de 
ordin cosmic. Deși asemenea 
instalații nu vor intra, probabil 
în funcțiune decit — cel mai 
devreme — în ultimul deceniu 
al secolului, construirea va tre
bui să înceapă cit mai curînd, 
dată fiind durata operațiilor 
necesare. Iată de ce „Comitetul 
european pentru viitorii accele- 
ratori", prezidat de un savant 
suedez, s-a întrunit recent la 
C.E.R.N. — centrul de cercetări 
de lingă Geneva, pentru a pune 
bazele unui program corespun
zător. S-a ajuns la concluzia că 
realizarea „superinstalației" nu 
va fi posibilă decit printr-o 
colaborare la scară mondială a 
statelor posesoare de acceleratori.

• UNIVERSITĂȚI 
PENTRU PENSIONARI. 
De trei ani, la Toulouse funcJ 
ționează, după cum s-a mai re
latat la această rubrică. prir.ia, 
„universitate" franceză destina-' 
tă oamenilor în virstă. „Stu-' 
denți" de 60—80 ani audiază 
cursuri de literatură, genetică 
sau limbi străine, frecventează 
laboratoare și seminarii etc., 
această activitate, care le păs
trează „tinerețea spirituală", 
contribuind, totodată, la men
ținerea unei bune stări generale 
a sănătății. Inițiativa a aparți
nut profesorului Pierre Vellas. 
licențiat in litere și drept, care 

—. —v- — ..... *„^i o 
P_reȘ.ătlAre. de gerontologie, a fost 

de 
de

declară că, deși n-are nici 
inspirat în această acțiune 
„afecțiunea și stima față 
bătrini — de la propriii săi bu
nici și pînă Ia felahii virstnici 
din Valea Nilului și țăranii cu 
obrazul zbîrcit de pe orezăriile 
Birmaniei". Aștăzi, după exem
plul universității de la Toulouse, 
instituții similare pentru „cea 
de-a treia virstă" au fost ’ în
ființate și în alte centre din 
Franța, precum și din alte țări, 
fiind frecventate de mii de oameni.

• „EXCURSII ÎN UNI
VERS", în cadrul cărora tele
spectatorii sint invitați să par
ticipe la „călătorii", cu o durată 
de 2 200 de minute, au fost ini
țiate de... studiourile de tele
viziune din Ungaria. Este vor
ba. firește, de un ciclu de emi
siuni — sub genericul „Univer
sitatea cunoștințelor" — consa
crate unei tematici variate : a- 
pariția vieții pe Terra, sistemele 
stelare etc. întocmite cu partici
parea unui mare număr de spe
cialiști ai Academiei de științe 
a R. P. Ungare, emisiunile se 
bucură de o deosebită popu- 
larltate in rindul telespectatori
lor. Concomitent au fost create 
30 puncte de consultație, dotate 
cu bibliografia corespunzătoare 
tematicii emisiunilor TV.

• COPIII ÎMPOTRIVA 
POLUĂRII. Pe străzile Zii- 
richului, zilele trecute, un grup 
de copii distribuia trecătorilor 
un apel neobișnuit la luptă îm
potriva poluării : un desen, îm
părțit în patru părți — „ieri" : 
arbori și o cîmpie cu flori ; 
„astăzi" : case și mașini ; „mii- 
ne“: mașini și tunele subtera
ne ; „poimiine" : cimitire. în loc 
de concluzie, o singură frază : 
„Vă rugăm să faceți totul pen
tru a împiedica distrugerea naturii".

• NOTĂ DE PLATĂ 
CAM „SĂRATĂ". Brazilia^ 
nul Lutero Ferreira -deține un 
original record al evadărilor. 
Zilele trecute, în timp ce era 
transferat cu mașina dintr-o 
închisoare din Rio de Janeiro 
in orașul natal, unde trebuia să 
compară în fața tribunalului, a 
invitat pe cei doi polițiști care 
il însoțeau să ia masa într-un 
restaurant de pe șosea, unde 
s-a mincat și mai ales s-a băut 
peste măsură. Ea sfirșitul „fes
tinului", deținutul i-a convins 
pe paznici să-1 lase să-și vadă 
soția, simplu pretext care i-a 
oferit prilejul să evadeze pen
tru a 12 oară în „cariera" sa de 
deținut. Polițiștii s-au văzut 
nevoiți, pină una-alta, să achi
te costul pantagruelicului ospăț, 
în așteptarea unei „note de pla
tă" și mai „sărate" din partea 
autorităților superioare.

• „MUZEU" DE FO
SILE VII. Lacul albanez Po- 
gradec, considerat de mulți spe
cialiști drept unul dintre cele mai

nos- 
este 

fosile

vechi de pe continentul 
tru (sfirșitul neogenului), 
un adevărat „muzeu" de 
vii. Peste 50 la sută din peștii 
care trăiesc în acest lac ' '
specifici Albaniei. Printre _
ceștia se numără „Salmo letni- 
ca“ și „Salmotruta ochridas", 
cu o carne delicioasă. Din cele 
26 de specii de crabi care tră
iesc în lacul Pogradec, 24 sint, 
de asemenea, specifice Albaniei. 
Aceste viețuitoare. Ia care se 
adaugă numerosul grup al vier
milor ce nu au mai fost iden
tificați in alte părți ale globu
lui, conferă lacului o mare va
loare științifică. Studiile între
prinse de oamenii de știință al
banezi sint menite să explice 
cauzele care au dus la conser
varea în acest lac a unor specii 
care au dispărut în restul lumii.

sint 
a-
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