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LA ÎNCEPUT DE AN
Muncă bine organizată,

succese în producție
HUNEDOARA

INTILNIREA DINTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

SI CANCELARUL R.F. GERMANIA, HELMUT SCHMIDT
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Suplimentar — 1 000 tone 
otel>

Colectivele de muncă de la cele 
trei oțelării ale Combinatului side
rurgic Hunedoara, care în anul trecut 
au trimis suplimentar numeroșilor 
beneficiari peste 62 000 tone oțel, au 
început anul 1978 sub semnul ace
lorași ritmuri înalte de producție, cu 
accent deosebit pe noile cerințe ale 
dezvoltării noastre industriale — pla
nul .sortimental și calitatea metalu
lui fabricat. în condițiile pregătirilor 
asidue ce se fac aici pentru elabo
rarea unor noi mărci de oțeluri cu 
caracteristici superioare, formațiile 
de lucru acționează ferm în direcția 
scurtării timpului de elaborare a 
șarjelor și ridicării indicilor de utili
zare a cuptoarelor, ceea ce se con
cretizează în depășirea zilnică a sar
cinilor de plan cu peste 200 tone de 
oțel. Astfel, pînă ieri, pe ansamblul 
oțelăriilor hunedorene au fost pro
duse suplimentar 1 061 tone oțel mar
tin și electric. Și ceea ce este mai 
important, întreaga producție reali
zată în noul an se înscrie strict în 
programele sortimentale zilnice și în 
normele de calitate prescrise pentru 
fiecare marcă de oțel in parte, (Sa
bin Ionescu),

aproape 60 mc prefabricate. In a- 
ceeași perioadă au fost livrate și cele 
dinții cantități de produse (355 mc 
panouri pentru locuințe, plloți, grinzi, 
chesoane ș.a.) către diverși beneficiari 
din județ și din țară, produse nece
sare construcțiilor industriale și so- 
cial-culturale. Din cantitatea aminti
tă, peste 200 mc panouri mari pentru 
locuințe a primit trustul județean de 
construcții Galați, reprezentînd echi
valentul a circa 20 apartamente. La 
obținerea acestor rezultate au contri
buit numeroși oameni ai muncii de 
aci, între care amintim pe Nicoiae 
Tâlășmanu, Petrică Odagiu, Ion To
fan, Ion Dudău, Lucian Burlibașa 
ș.a. (Dan Plăeșu).

BRAȘOV

REȘIȚA

după-amiază, cu 
al Republicii Fe- 
Helmut Schmidt, 
oficială în țara

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
s-a întîlnit, vineri 
cancelarul federal 
derale Germania, 
"are face o vizită
noastră la Invitația șefului statului 
român și a primului ministru.

Subliniind profunda satisfacție de a 
vizita țara noastră, de a se reîntîlni 
cu șeful statului român și de a avea 
împreună un schimb de vederi în 
probleme privind dezvoltarea relați
ilor româno—vest-germane. cancela
rul Helmut Schmidt a transmis pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu un salut 
călduros din partea președintelui Re
publicii Federale Germania. Walter 
Scheel, șl din partea președintelui 
Partidului Social-Democrat, Willy 
Brandt.

Președintele Nicoiae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Walter Scheel și lui 
Willy Brandt salutul său și cele mai 
bune urări.

In cadrul întîlnirii au fost aborda
te probleme ale relațiilor dintre cele 
două țări, precum șl diferite aspecte 
ale vieții internaționale actuale. To
varășul Nicoiae Ceaușescu și cance
larul Helmut Schmidt și-au exprimat 
convingerea că vizita și convorbirile 
se vor încheia cu rezultate pozitive 
și vor contribui la amplificarea cola
borării dintre România și R. F. Ger
mania.

întrevederea dintre șeful statului 
român și cancelarul Republicii Fe
derale Germania s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate, sub 
semnul dorinței ambelor părți de a 
extinde continuu conlucrarea pe tă- 
rîm economic, tehnico-științific, cul
tural și politic între cele două țări, 
în interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii, securității și cooperării în 
Europa și în lume.

GALAȚI

Prefabricate din beton 
peste plan 

întreprinderea de prefabricate din 
beton Galați — una dintre cele mai 
mari unități de acest fel din țară — 
a înregistrat în primele 5 zile din ia
nuarie o producție suplimentară de

Premiere industriale 
ale constructorilor 

de mașini
Din primele zile ale noului an, ac

tivitatea oamenilor muncii de la 
întreprinderea constructoare de ma
șini din Reșița se circumscrie pe tra
iectoria unor succese de prestigiu. 
Se lucrează intens la finalizarea ce
lui de-al doilea exhaustor de con
strucție românească cu capacitatea 
de 1 milion metri cubi (primul fiind 
montat pentru probe la beneficiar — 
C.S. Galați). Totodată, constructorii 
de utilaje grele lucrează la alte două 
hidrogeneratoare cu capacitatea de 
25 megawați, destinate hidrocentrale
lor Motru și Strejești, iar construc
torii de motoare navale se află în 
stadiul de finalizare a montajului 
primului motor diesel-naval lent de 
20 000 cai putere — ce reprezintă tot 
o premieră a industriei noastre so
cialiste. (Nicoiae Cătană).

Debut rodnic 
în activitatea de export
Constructorii de tractoare din Bra

șov au înregistrat un debut rodnic în 
activitatea din acest an. Rezultate 
pozitive s-au obținut și la export, 
din prima zi a anului. Avînd con
tractele încheiate din vreme cu par
tenerii externi și un stoc de trac
toare din trimestrul trecut, colecti
vul întreprinderii a reușit să livreze 
mai multe loturi de tractoare de 
45—55—65 și 180 CP unor firme din 
R.F.G., Spania, Egipt, Venezuela, 
Ghana. După cum ne-a relatat ing. 
Victor Niță, șeful serviciului de ex
port, au fost create toate condițiile 
pentru ca, în această 
anului, să fie livrate 
toate cele aproape 
prevăzute în plan.

primă lună a 
peste hotare 

4 000 tractoare

ROMAN

O nouă capacitate 
în funcțiune

Anul 1978 a debutat, la Roman, cu 
o nouă premieră industrială. Pe 
platforma întreprinderii de materiale 
de construcții a fost pusă în func
țiune o linie de panouri mari, reali
zată in spațiile industriale existente, 
cu investiții minime. Tehnologia mo
dernă, pe baza căreia lucrează noua 
capacitate, permite sporirea poten
țialului productiv al unității cu 22 000 
mc panouri. Se. asigură, totodată, o 
valorificare superioară a materiilor 
prime, o mai judicioasă utilizare a 
suprafețelor destinate procesului pro
ductiv și o ridicare simțitoare a pro
ductivității muncii, în condițiile re
ducerii consumului energetic și de 
combustibili. (Agerpres).

n v • • ir fi ci le V-

La Palatul Republicii au început, 
in ziua de 6 ianuarie, convorbirile 
oficiale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, și cancelarul federal ăl 
Republicii Federale Germania, Helmut 
Schmidt.

La convorbiri participă :
Din partea română — Manea 

Mănescu, prim-ministru al guvernu-

lui. Gheorghe Oprea, 
nistru al guvernului, 
covescu, ministrul afacerilor 
terne. Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Vasile 
Pungan, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui republicii, Constan
tin Mitea, consilier al președintelui 
republicii, Nicoiae Doicaru, prim- 
adjunct al ministrului de interne,

viceprim-mi-
George Ma- 

ex-

Cornelia Filipaș, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Iulian Bituleanu, ad
junct al ministrului finanțelor. Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Vasile Vo- 
loșeniuc. președintele Băncii Româ

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oferit de tovarășul Nicoiae Ceausescu
9 »

si tovarășa Elena Ceausescu
9 9 9

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit vineri un dineu oficial in onoarea 
cancelarului Republicii Federale Ger
mania. Helmut Schmidt, și a doam
nei Hannelore Schmidt.

Au participat 
Mănescu, Emil 
Cioară. Ion Dincă, JCmil Drăgănescu, 
Paul Niculescu, ' J _ .. . ,
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 

~~ ștefan Andrei, Teodor Coman, 
îihai Gere, Nicoiae Giosan, Vasile

tovarășii Manea 
Bobu, Gheorghe

Gheorghe Oprea,

Teodor Coman

Patilineț, Ion Ursu,
Dăscălescu. Aurel Duma, 
nescu, Mihai Marinescu, 
ministru al guvernului, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
al.ți membri ai guvernului, conducă
tori de instituții 
zații de masă.

Au luat parte _____ __  ..__ ,
Martin Gruner. Armin Grtinewald, 
Manfred Lennings, Arno Drehej-, 
Karl Buschnann, Heinz Vietheer, 
Jurgen Ruhfus, Klaus-Dieter Leister, 
Detlev conte de

Constantin 
Ion Stă- 
viceprim-

centrale și organi-

GOnther van Well,

Rantzau, Renate

Finke-Osiander. celelalte persoane 
oficiale vest-germane.

Au participat, de asemenea, amba
sadorul României la Bonn și amba
sadorul Republicii Federale Germa
nia la București.

tn timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o ambianță de cordiali
tate, președintele Nicoiae Ceaușescu 
și cancelarul federal Helmut Schmidt 
au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Astăzi, in jurul orei 
12, posturile noastre de 
radio și televiziune vor 
transmite direct de la 
Palatul Republicii cere
monia semnării docu
mentelor oficiale din
tre Republica Socialistă 
România și Republica 
Federală Germania.

Din oricare 
pătrunde în oraș, Motrul 
te primește fără „prelu
diul periferiei". Tinărul 
oraș al minerilor, plantat 
aici la poalele Parîngului, 
își dezvăluie istoria cu 
certitudine. O istorie care 
abia depășește un dece
niu. Impregnată în fieca
re alee cu nume de floa
re — Magnoliei, Crinului, 
Rozei etc. — in fiecare 
clădire, în fiecare din cele
4 000 de apartamente. Dar 
mai ales în viața fiecărui 
om. Stăruind asupra rea
lităților 
cutorul 
Tănăsie 
secretar 
orășenesc al P.C.R., pri
marul orașului, adaugă 
de fiecare dată : „Cum 
trec anii !“.

Intr-adevăr, cum trec 
anii aici la Motru cu mul- 
tdle lor puncte de reper ?

— Cînd s-a ridicat pri
ma baracă, de-abia ne 
puteam smulge din glod 
cizmele de cauciuc ; apoi 
s-a ridicat 
am eliberat 
letine de 
s-a născut 
în Motru 
structorului Dragostin 
Forlafu) l-a sărbătorit în
tregul oraș. Aveam vreo 
trei mii de locuitori pe 
atunci. Pe urmă — prima 
nuntă... Toate „prima". 
Și-acum — oraș în toată 
regula : 17 000 de locui
tori, dintre care aproape
5 000 lucrează în mine, 
2 000 de elevi la grupul 
școlar profesional, două 
școli generale, două gră
dinițe de copii, două case 
de cultură, un cinemato
graf. un stadion, complex 
comercial, centrală elec
trică și termică, sistem de 
canalizare. Mă rog. tot 
ce-i trebuie unui oraș 
modern, care se respectă. 
Uite-așa trec anii.

Despre orașul Motru se 
spune adesea că a fost

parte plantat aici, sub dealurile 
Lupoaiei, Plostinei, Leur- 
dei și Horăștilor. Cuvîn- 
tul plantat se folosește 
poate pentru că locuitorii 
acestor meleaguri gorje-

merită justificare a cu- 
vîntului o constituie ră
dăcinile ce dau o vigoa
re mereu mai puternică 
meleagurilor gorjene : a- 
batajele de lignit din

MOTRU

Cel mai tînăr
orașului, interlo- 
meu, tovarășul 
Lolescu, prim
ai comitetului

primul bloc : 
primele 
Motru".
primul 

(băiatul

„bu- 
Cind 
copil 
con-

Toastul președintelui
Nicoiae Ceausescu

Domnule cancelar,
Doamnă Schmidt, 
Doamnelor și domnilor, 
Prieteni și tovarăși,

Este o deosebită plăcere pentru mine și soția mea de 
a vă saluta pe dumneavoastră, domnule cancelar, și pe 
doamna Schmidt, precum și pe colaboratorii dumneavoas
tră, cu urarea de bun venit în Republica Socialistă Româ
nia.

Apreciem vizita dumneavoastră, care coincide cu îm
plinirea, în această lună, a 11 ani de Ia stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre țările noastre, ca o expresie 
a bunelor raporturi de colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Federală Germania. Viața, 
evenimentele internaționale au confirmat pe deplin jus
tețea, realismul și sensul profund constructiv al sta
bilirii relațiilor diplomatice dintre țările noastre, care 
a deschis calea dezvoltării pe multiple planuri a ra
porturilor bilaterale româno—vest-germane și, totodată, 
a constituit o contribuție de mare însemnătate la în
sănătoșirea climatului politic european, la normalizarea 
raporturilor interstatale pe continent, la lichidarea — 
sau, mai bine-zis, la atenuarea politicii de încordare și 
război rece, la instaurarea "unor relații de încredere, 
destindere, colaborare în Europa, care influențează 
pozitiv climatul din întreaga lume.

Principiile care au stat la baza relațiilor dintre țările 
noastre — înscrise la loc de frunte în Declarația solemnă 
comună semnată in urmă cu patru ani — de egalitate 
deplină în drepturi, de respect al independenței și su- 
veianității naționale, neamestec in treburile in
terne și avantaj reciproc, de renunțare la forță și 
la' amenințarea cu forța in relațiile dintre state, s-au 
afirmat cu putere și sint astăzi recunoscute ca singurele 
pe baza cărora se pot asigura colaborarea și pacea 
între state în întreaga lume.

Consider necesar să reamintesc acum toate aceste 
lucruri pentru că în perioada aceea mulți se indoiau de 
justețea acestor acțiuni și a acestor principii. Cu atît mai

(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul cancelarului
Helmut Schmidt

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,

Este o mare plăcere pentru mine să fiu oaspetele dum
neavoastră în România. In numele soției mele și al 
membrilor delegației ce mă însoțesc, vă mulțumesc pen
tru numeroasele si cordialele expresii de ospitalitate ce 
fac vizita noastră plăcută. Vă mulțumesc pentru cuvin
tele amabile ce tocmai mi le-ați adresat.

Republica Socialistă România a stabilit In ianuarie 
1967 — cu mult înaintea majorității celorlalte state din 
estul Europei — relații diplomatice cu Republica Fede
rală Germania. Noi am apreciat și apreciem și azi im
portanța hctăririi dumneavoastră de atunci.

Vizita mea în România confirmă dimensiunea rela
țiilor dintre țările noastre și a unei colaborări pe care 
azi o considerăm firească. Am în vedere schimburile co
merciale cuprinzătoare, cooperarea economică exem
plară. schimbul politic de păreri, dar și dezvoltarea re
lațiilor culturale și a turismului. Consider deosebit de 
importante contactele personale dintre cetățeni ai țări
lor noastre, precum și îmbunătățirea cunoștințelor re
ciproce despre cealaltă țară prin intermediul posibili
tăților de informare cuprinzătoare.

Vizita mea este incă o verigă în lanțul de întîlniri 
dintre care aș dori să menționez în mod deosebit vizita 
dumneavoastră, domnule președinte. în Republica Fede
rală Germania, efectuată in luna iunie 1973. și pe aceea 
a președintelui federal Heinemann, făcută în România 
în anul 1971. Aceste Intilnlri au constituit momente cul
minante ale unui dialog politic intens și larg, pe care 
l-am dezvoltat în cei 11 ani care au trecut.

Stabilirea la timp a relațiilor bilaterale a contribuit 
în mod însemnat la dezvoltarea unor 'relații mai bune 
între statele din vestul și estul Europei și la declan
șarea procesului cuprinzător al destinderii in Europa, 
pentru promovarea căruia va trebui să depunem și pe 
viitor eforturi. Asupra acestui fapt am fost de acord, 
domnule președinte, cu ocazia întilnirii noastre prile-
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oraș al minerilor
în zece ani
dublat
Producția de lignit s-a triplat
„Mina - o puternică familie 
socialistă

populația s-a

MB

ne au moștenit de la 
străbuni nobilul cult al 
înrădăcinării pomilor ro
ditori, ori poate pentru 
firescul cu care orașul 
întemeiat aici continuă 
parcă înălțimile din jur, 
crescînd odată cu copacii 
plantați „parcă ieri".

Dar poate cea mai ni-

dealurile Lupoaiei. Horăș
tilor. Ploștinei, Roșiuței. 
Sute de milioane de tone 
de lignit iși așteptau de 
ere ieșirea „la zi“. Era 
noastră, a socialismului, a 
scos la iveală această a- 
devărată țară a cărbune
lui. denumită azi bazinul 
Motrului. Oamenii acestor

A 

locuri, alături de cel ve- 
n.ți din alte părți ale ță
rii, și-au schimbat sapa și 
cobilița pentru alte ros
turi și au dat cărbune. 
Greutatea primului „no
roc bun“ gorjean a fost 
insolită prima dată de 
cele 300 000 tone de lignit 
din galeriile Horăștilor 
prin anii ’60. Apoi rădăci
nile s-au înfipt mai adine, 
transformînd aceste me
leaguri pe unde trecea 
cîndva „meridianul sără
ciei".

Tocmai pe aceste rădă
cini a crescut orașul Mo
tru, al cărui „act de naș
tere" a fost semnat in 
1966. Cu îndemnul la te
meinicie. adresat de to
varășul Nicoiae Ceaușescu, 
aflat atunci în mijlocul 
locuitorilor celui mai tî
năr oraș 
„Trebuie să ne 
aici temeinic, 
te. nu pentru 
pentru zece, 
sute de ani".

In 1968, la 
ani de la 
Motrului ca oraș, 
lația i se dublase, ajun- 
gind la 8 500 de oameni. 
Iar producția de lignit — 
la fel : 1 200 000 tone.

Cum au trecut anii la 
Motru de atunci ? Popu
lația orașului s-a dublat 
din nou. producția de 
cărbune s-a triplat, ajun- 
gînd la 6 400 000 tone pe 
an. Adică mai bine de o 
tonă zilnic de fiecare lo
cuitor al orașului. Ani 
presărați de momente 
memorabile, în care se 
prelungesc firesc una din 
alta noțiunile de „ieri", 
„azi", „mîine". Contopin- 
du-se în ceea ce înseam
nă la Motru viață. Viață 
în trei schimburi. în șut 
și „la zi". Să zicem, viața 
lui Gheorghe Pigui, șef

Laurențiu DUȚA

al minerilor : 
așezăm 

gospodăreș
ti—3 ani, ci 
sau chiar

; numai doi 
proclamarea 

popu-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

în timpul dineului oficial
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ECMKM SETOĂ fi EMEHGIEI EUECTRSOE SI COMBUSUBIUIUII - 0 IMPERIOASĂ 

NECESITATE ECONOMICĂ, fl INBBTOBIBE CIVICĂ fi FIECĂRUI OM fii MUNCII!

Priviți nota de 
plată a energiei 
elec trice pe tri
mestrul trecut.

După cum este cunoscut, planul pe acest an prevede produce
rea a 64,5 miliarde kWh de energie electrică. Ritmurile tot mai acce
lerate de dezvoltare a economiei naționale, asigurarea unei înalte efi
ciente in fiecare ramură industrială impun, ca o preocupare de prim 
ordin, gospodărirea judicioasă a combustibililor și energiei, încadrarea 
riguroasă în limitele unui consum rațional. Ministerul Energiei Elec
trice, ca principal factor în înfăptuirea politicii energetice pe plan na
țional, are răspunderi deosebite in aplicarea intocmai a masurilor sta
bilite de partidul și statul nostru pentru dezvoltarea bazei energetice, 
utilizarea cit mai rațională a energiei, economisirea ei. Oamenii mun
cii din această ramură sînt chemați să constituie ei, în primul rînd, un 
exemplu în folosirea cît mai judicioasă și economicoasă a combusti
bililor și energiei. Lor le revin sarcini de maximă importanță în dubla 
calitate de producător și consumator in domeniul energiei electrice. 
Cum se înfăptuiesc aceste sarcini ? Pe această temă am avut o con
vorbire cu ing. GHEORGHE CHIOREAN, adjunct al ministrului ener
giei electrice, care ne-a relatat :

Economisind Iu-
nar ce! puțin 
1kWh pe fiecare 
membru al fami-
liei, se poate 
obține intr-un
trimestru o eco-

— Necesarul de energie electrică — 
corespunzător dezvoltării economiei 
naționale — crește de la un an la al
tul și, ca urmare, față de anul 1977, 
producția de energie electrică se pre
vede să sporeas
că în 1978 cu a- 
proape 3 miliarde 
kilowați-oră. Men
ționez că această 
creștere este pre
luată, în cea 
mai mare parte, 
de centralele e- 
lectrice pe bază 
de lignit și de 
centralele hidro
electrice. Va tre
bui să acționăm 
cu toată hotărîrea 
în scopul crește
rii ponderii com
bustibililor infe
riori, pentru că, 
așa cum arăta to
varășul Nicolae 
Ceaușescu la Con
ferința Naționa
lă a partidului : 
„structura balan
ței de energie 
primară este ne
corespunzătoare.

1975. consumul specific prevăzut a se 
realiza în acest an este mai redus cu 
fi grame combustibil convențional pe 
fiecare kWh produs, ceea ce reprezintă 
o economie de aproape 300 mii tone
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pondere exce-

tărît pentru sporirea gradului de si
guranță în funcționarea sistemului 
energetic național, astfel cît să asi
gurăm îmbunătățirea alimentării cu 
energie electrică și termică a tutu
ror consumatorilor industriali, pu
blici și casnici. Anul 1978 marchează 
un important salt calitativ în 
munca de coordonare a funcționării 
sistemului energetic național, prin 
intrarea în exploatare a noilor insta
lații de la Dispecerul energetic națio
nal — calculatoarelor de proces — 
care îndeplinesc funcțiuni atît de su
praveghere, cît și de evaluare a' si
guranței și de optimizare a produce
rii energiei electrice.

— Cum acționează Ministerul Ener
giei Electrice, ca principal factor în în
făptuirea politicii energetice a țării, 
pentru economisirea energiei electrice 
și termice, pentru utilizarea ei cît mai 
judicioasă de către consumatori ?

— Controalele 
pe care le efec
tuăm au drept 
scop îndrumarea 
consumatorilor, fie 
ei industriali sau 
casnici, spre un 
consum cît mai 
rațional. Organele 
noastre de specia
litate analizează 
cu exigență și 
competentă avi
zele energetice 
pentru sporuri de 
putere. Dacă în 
cazurile in care 
am depistat feno
mene de risipă 
am fi fost mai 
fermi, am fi reu
șit să preîntîmpi- 
năm irosirea unor 
cantități de e- 
nergie electrică. 
Astfel, specialiștii 
într-o serie de în-
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PIATRA NEAMȚ. Vedere a noilor construcții de locuințe
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PIATRA NEAMȚ

Construcția de locuințe—in atenția 
permanentă a consiliului popular

o
siv de mare avînd hidrocarburile, 
îndeosebi gazele naturale". Prin 
aplicarea unor ample măsuri teh- 
nico-organizatorice vom asigura uti
lizarea cu bune rezultate a capa
cităților de producție instalate în ter
mocentralele care funcționează pe 
bază de cărbune — obținîndu-se, pe 
această cale, 36 la sută din energia 
electrică planificată pentru acest an. 
Cit privește energia produsă în hidro
centrale, ea va reprezenta 16,8 la 
sută. Totodată, vom lua toate măsu
rile ca noile capacități energetice — 
însumînd peste 1 900 MW — să intre 
în funcțiune la termenele planificate. 
Astfel, prin racordarea la sistemul 
energetic național a ultimului grup 
de 330 MW de la Rovinari, centrala 
va ajunge la capacitatea proiectată de 
1 720 MW. In același timp, la Turceni, 
în acest an, se vor produce primii 
kilowați-oră de energie electrică. In 
domeniul centralelor hidroelectrice, 
potrivit prevederilor planului, urmea
ză să intre în exploatare, în acest an, 
o putere instalată de peste 220 MW. 
Darea în funcțiune, la termenele pla
nificate, a noilor obiective energetice 
— îndeosebi a celor care vor utiliza 
drept combustibil cărbunii și resur
sele; hidroenergetice constituie

. : pentru noi o preocupare; majoră.
— Unitățile producătoare-au sarci

na Să asigure energia electrică, atît 
"de'necesară progresului economic, în 
condiții de maximă eficiență, cu con
sumuri specifice cît mai reduse-

— Sînt numeroase acțiunile pe care 
ne-am propus să le întreprindem în 
anul 1978 pentru ridicarea eficienței 
economice a sectorului de producere 
a energiei electrice și termice și care, 
în anul ce a început, permit econo
misirea a zeci de mii de tone com
bustibil convențional. Comparativ cu

combustibil convențional, echivalen
te în păcură a circa 220 mii tone. 
Reducerea consumurilor specifice din 
centralele electrice o asigurăm, în 
principal, prin creșterea randamen
telor energetice. Avem în vedere: 
perfecționarea proceselor de ardere, 
prin stabilirea în cadrul fișelor 
de regim sau al măsurătorilor de 
performanță a valorii optime ; îmbu
nătățirea izolațiilor termice, cît și a 
etanșeităților din circuitul de abur- 
apă ș.a. Toți cei care lucrează 
în centralele electrice trebuie să ma
nifeste o strictă disciplină în muncă, 
o înaltă răspundere și să se preocu
pe de ridicarea nivelului calificării 
profesionale. Concomitent, trebuie 
să antrenăm și mai mult specialiștii 
noștri din sectorul de cercetare, pen
tru ca ei să contribuie și mai sub
stanțial la găsirea celor mai bune 
soluții tehnice pentru 
consumurilor specifice.

— Ce acțiuni concrete 
prinde pentru reducerea 
tehnologic din rețelele de transport 
și distribuție a energiei electrice și 
pentru creșterea siguranței în func
ționare a sistemului energetic națio
nal, în scopul asigurării unei bune 
alimentări a tuturor consumatorilor ?

— In acefct an. sarcina de reducere 
a consumului tehnologic, față de a- 
nul trecut,' reprezintă 292 milioane 
kilowați-oră, ceea ce echivalează cu 
92 000 tone combustibil convențional. 
Prin aplicarea unui ansamblu de mă
suri privind optimizarea regimurilor 
de funcționare a rețelelor electrice, 
vom reuși să ne încadrăm în consu
murile planificate. De altfel, pentru 
aceasta, 
aplicate 
potrivit 
ducerea

diminuarea

veți între- 
consumului

noștri au constatat, 
treprinderi. că unele agregate func
ționau în „gol“, au identificat utila
je ce erau folosite nerațional, au 
descoperit cazuri de iluminat inutil. 
Vom întări activitatea de control la 
toate categoriile de consumatori, iar 
acOlo unde nu se acționează cu con
secvență și responsabilitate pentru 
gospodărirea rațională a energiei e- 
lectrice, vom lua măsuri eficiente. 
Am trecut la constituirea unor colec
tive energetice formate din specia
liști, cercetători, proiectanți din ca
drul Ministerului Energiei Electrice, 
de la ministerele și unitățile con
sumatoare, care vor analiza ran
damentele energetice ale tehnolo
giilor utilizate în diferite ramuri 
ale economiei naționale, bilanțu
rile energetice, acestea constituind 
punctul de plecare în stabilirea mă
surilor necesare a fi luate pentru di
minuarea consumurilor energetice. 
De maximă importanță este ca, prin 
găsirea unor soluții eficiente, să a- 
tingem un grad înalt de recuperare a 
resurselor energetice secundare. Tot
odată, va trebui să analizăm cu ma
ximă exigență din punct de vedere 
energetic fiecare nou produs introdus 
in fabricație și tehnologiile adoptate, 
pentru a obține consumuri de ener
gie electrică și combustibil minime.

efor- 
consu- 
și ter- 
trasată

în noile apartamente — tot atîția locatari 
cît întreaga populație a orașului din 1966

o serie de lucrări au 
în avans. în al doilea 
sarcinilor stabilite de 
partidului, acționăm

fost 
rînd, 
con- 
ho-

Sîntem hotărîți ca, prin 
tul comun al producătorilor și 
matorilor de energie electrică 
mică, să îndeplinim sarcina 
de Conferința Națională a partidului 
de a asigura o diminuare substanția
lă a consumului de combustibil și e- 
nergie, în interesul economiei, al 
progresului țării.

Convorbire realizată de
Ion LAZAR

Sala de comandă a Dispeceratului energetic național Foto : E. Dichiseanu

Din primele zile ale acestui an, 
pe șantierele construcției de locuințe 
din Piatra Neamț se lucrează în 
ritm intens. în ajutorul constructo
rilor, sute de cetățeni, în frunte cu 
deputății lor, execută o serie de lu
crări pe care ei înșiși le-au propus, 
la capitolul acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică, in planul de activita
te al consiliului popular municipal.

Pînă nu de mult prefigurate doar 
pe planșetele proiectanților și în ma
chete, noile și modernele ansambluri 
de locuințe din cartierele Dacia, 
Dărmănești Nord și Dărmănești Sud 
prind contur, completînd în mod ar
monios zestrea edilitar urbanistică 
a orașului de la poalele masivului 
Pietricica. Pînă în prezent, aici s-au 
înălțat 17 000 de apartamente noi, în 
care s-au mutat tot atîția cetățeni 
cîți existau în întreg municipiul Pia
tra Neamț în anul 1966. în anul 1975, 
cînd se aproba schița de sistemati
zare a municipiului, edilii prevăzu- 
seră un ritm mediu anual de con
strucție de 1 200 de apartamente. O 
cifră record, în comparație cu reali
zările de pînă atunci. „Recordul" a 
fost .însă nu numai realizat, ci și 
substanțial depășit. 1977 este în acest 
sens anul de referință. Nu atît prih 
cele peste 2 000 de apartamente rea
lizate, cît mai ales prin modul în 
care au acționat consiliul popular 
municipal, constructorii, proiectanții 
și cetățenii înșiși.

— Experiența valoroasă pe care 
am cîștigat-o anul trecut, cînd jude
țul nostru s-a situat în îndeplinirea 
planului la construcții de locuințe pe 
unul din locurile fruntașe pe țară — 
ne spune tovarășul Damian Cornă- 
țeanu, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal Piatra Neamț — 
constituie garanția că vom realiza în 
bune condiții cele 7 000 de aparta
mente prevăzute în actuala legisla
tură. In ce ne privește, noi nu am 
considerat locuințele o sarcină ex
clusivă a constructorilor și a proiec
tanților, ci, în primul rînd, a consi
liului popular, a comitetului său e- 
xecuțiv, a comisiilor permanente de 
deputați, a tuturor organelor de spe
cialitate de care dispunem. Astfel, 
pentru a-i asigura ■ constructorului 
din timp front de lucru corespunză
tor și pentru a avea o privire de an
samblu, în perspectivă, am elaborat 
studii de amplasament pentru o pe
rioadă' de 3—4 ani, iar demolările și 
eliberarea amplasamentelor s-au fă
cut în timp util. Trebuie subliniat 
faptul că eliberarea amplasamente
lor s-a făcut, în cea mai mare 
parte, cu sprijinul direct al cetățe
nilor, dîndu-i astfel constructorului 
posibilitatea să-și concentreze for
țele și să folosească în mod rațio
nal și eficient mina de lucru cali
ficată. In același scop, l-am spriji
nit pe constructor prin executarea 
de către noi. împreună cu cetățenii, 
a unor amenajări exterioare. Astfel, 
spațiile verzi și canalizarea au fost 
executate numai de către întreprin
derea de gospodărie comunală și lo- 
cativă, iar asfaltările, aleile și tro
tuarele — de către șantierul de con- 
strucții-montaj al consiliului popu

lar. Pentru efectuarea acestor lu
crări, cu ajutorul deputaților, al co
mitetelor de cetățeni, am asigurat 
participarea zilnică la munca volun- 
tar-patriotlcă a circa 1 000 de cetă
țeni. In acest fel, întregul volum de 
muncă necalificată, în valoare de 
peste 7 milioane lei, s-a executat 
prin muncă patriotică. Totodată, au 
fost detașați la întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj o seamă 
de muncitori necalificați de la alte 
unități pentru calificare în meserii
le de zidar, zugrav, fierar-betonist, 
dulgher. O altă inițiativă care s-a 
dovedit foarte bună a fost reparti
zarea apartamentelor pe principalele 
întreprinderi beneficiare pentru ca 
acestea să execute, în regie proprie, 
finisajele Interioare, cu participarea 
efectivă a celor care urmează să se 
mute în respectivele apartamente.

In programul de lucru adoptat îh 
sesiunea de constituire a consiliului 
popular municipal, după alegerile de 
la 20 noiembrie 1977, deputății au 
inclus o seamă de măsuri pe care 
le dezbătuseră cu alegătorii în tim
pul campaniei electorale, măsuri me
nite să asigure nu numai îndeplini
rea prevederilor planului de locuin
țe pe anul 1978, ci și devansarea ter
menelor de dare în folosință, precum 
și realizarea suplimentară a unor 
noi apartamente. Iată cîteva dintre 
aceste măsuri : repartizarea pe cir
cumscripții electorale a lucrărilor ce 
urmează să se execute prin muncă 
patriotică, în noile cartiere aflate în 
construcție ; preluarea de către alte 
unități economice din planul con
structorului a unui volum de lucrări 
în valoare de peste 6 milioane lei ; 
calificarea și recalificarea în mese
riile deficitare a muncitorilor deta
șați de la alte întreprinderi și insti
tuții sau repartizați pe șantierele de 
construcții de locuințe ; analiza sta
diului realizării planului la construc
ția de locuințe — lunar în coman
damentul pentru realizarea investi
țiilor și trimestrial în comitetul e- 
xecutiv al consiliului popular muni
cipal.

Inițiativele și acțiunile întreprin
se de primăria din Piatra Neamț

s-au alăturat și se alătură în mod 
armonios celor luate de constructori.

— De la director și pină la mun
citor — ne spune inginerul Alexan
dru Tibulcă, director adjunct al în
treprinderii județene de conștrucții- 
montaj Neamț — toți constructorii 
ne-am concentrat atenția spre efec
tuarea unei munci de înaltă calitate, 
așa cum ne cer documentele Confe
rinței Naționale a partidului și, con
comitent, spre creșterea productivi
tății muncii, atît prin scurtarea ter
menelor de execuție, cît și prin re
ducerea numărului de muncitori ca
lificați angrenați în executarea ace
luiași volum de lucrări.

Sint numeroase Inițiativele care a- 
testă eforturile de muncă și gîndire 
colectivă ale constructorilor din Pia
tra Neamț. Numai pe platforma din 
municipiu, datorită folosirii panouri
lor de fațadă cu beton aparent in 80 
la sută din lucrări s-au „economisit" 
în anul trecut 200 de zidari. Totoda
tă, utilizarea panourilor prefabricate 
din parchet, gata finisate în atelie
re, a permis reducerea timpului de 
montai al pardoselilor cu 60 la sută. 
Pe de altă parte, montarea corpuri
lor de radiator gata formate a con
dus la reducerea cu 30 la sută a nu
mărului de instalatori de încălzire. 
Aplicarea unor asemenea măsuri a 
făcut posibilă reducerea în anul tre
cut a timpului de execuție a unui a- 
partament cu 30 de procente.

Dovedindu-și înalta lor eficiență, 
aceste măsuri, soluții tehnice și or
ganizatorice vor fi generalizate în 
acest an pe toate șantierele de lo
cuințe din municipiul Piatra Neamț. 
Iar în acest an se va trece, printre 
altele, la specializarea formațiilor de 
lucru și a loturilor, abandonarea tu
turor celorlalte structuri constructive 
în favoarea diafragmelor prefabrica
te, policalificarea muncitorilor și ge
neralizarea acordului global. Toate 
acestea vor permite creșterea cu 
1 000 a numărului de apartamente 
realizate de același număr de oa
meni, avînd la dispoziție aceeași do
tare tehnică.

Florin C1OBANESCU

Concursul pe țară: 
„Cine cunoaște agricultură, cîștigă“
Vineri a luat sfîrșit 

faza finală a celei de-a 
XV-a ediții a con
cursului pe țară „Cine 
cunoaște agricultură 
cîștigă", organizat de 
Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimen
tare, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor 
Agricole de Producție, 
C.C. al U.T.C. și Uni
unea sindicatelor de 
ramură. Și-au confrun
tat cunoștințele 195 de 
cooperatori și lucrători 
din întreprinderile a- 
gricole de stat și sta

țiunile experimentale, 
câștigători ai. fazei ju
dețene. Pe primul loc 
s-au situat Aurelia To- 
doca, de la C.A.P. Aș- 
tileu, județul Bihor — 
la cultura plantelor de 
cîmp, Gheorghe Mîtu, 
de la C.A.P. Cuza 
Vodă, județul Ialomița 
— la creșterea anima
lelor, Irina Spînescu, 
de la C.A.P. Tămă- 
șești, județul Teleor
man — la legumicul
tura, Florea Dumitru, 
de la C.A.P. Grădinari, 
județul Ilfov — la vi

ticultură și Ion Luca- 
ciu II, de la stațiunea 
experimentală pomi
colă Baia Mare — la 
pomicultură.

Concursul a stimulat 
interesul lucrătorilor 
ogoarelor pentru ridi
carea continuă a cali
ficării profesionale și 
creșterea competenței 
în îndeplinirea sarci
nilor tot mai mari ce 
le revin în sporirea 
producției vegetale și 
animale.

(Agerpres)
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Radiografia forței de muncă a sa

tului, cunoașterea exactă a potenția
lului uman, accentuarea procesului 
de calificare in meseriile mai vechi 
sau mai noi ale agriculturii, tendin
țele de îmbătrânire și de feminizare 
a forței de muncă din unele locali
tăți, . fenomenele de migrare spre 
orașe și navetismul constituie pro
bleme actuale majore în activitatea 
organizațiilor de partid și, în măsură 
crescîndă. a cadrelor de conducere 
din comune și din unitățile agricole. 
Despre oamenii satului, despre acțiu
nile întreprinse pentru folosirea mai 
bună a forței de muncă existente, 
ne-a vorbit tovarășul Iosif Tudose, 
primarul comunei Cobadin, localitate 
în curs de urbanizare, așezată undeva 
în inima Dobrogei. „Oamenii Co- 
badinului — spune primarul — au 
realizat în anul 1977 o produc
ție globală de 240 milioane lei. Acest 
rezultat bun se datorește participării 
la muncă a cooperatorilor, a tuturor 
locuitorilor comunei, creării unei ati
tudini înaintate, responsabile față de 
muncă, probleme care preocupă toa
te cele 33 de organizații de partid din 
cadrul unităților economice și insti
tuțiilor de pe raza comunei. Pentru 
a da un caracter organizat și un plus 
de eficiență acțiunilor organizate în 
acest sens, comitetul de partid s-a 
ocupat de întocmirea unui studiu 
socio-demografic care cuprinde si
tuația personală a fiecărui om apt de 
muncă din comună • vîrsta, unde și 
ce lucrează, calificarea pe care o are, 
starea de sănătate, situația familială, 
aptitudini și preferințe etc". Datele 
cuprinse în acest studiu servesc ac
țiunilor de ordin politic, organizato
ric și educativ desfășurate de orga

nizațiile de partid și de tineret, de 
comitetele de femei. In . adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid, in 
munca desfășurată de la om la om 
s-a pus accentul pe necesitatea ca toți 
oamenii să muncească pămintul cînd 
este nevoie și cum cer regulile agro
tehnice. O latură a, acestor acțiuni a 
fost evidențiată de tovarășul Nicolae 
Girtone, președintele cooperativei 
agricole : „Mulți ani ne-am ocupat 
numai de forța de muncă angajată 
în acord global. Cînd nevoia ne-a 
tras de mînecă, ne-am îndreptat 
atenția și spre oamenii care nu par
ticipau, în mod organizat, la lucru 
sau care nu veneau deloc la muncă. 
Rezultatul a fost că 500 de oameni, 
în majoritate femei, care nu mun
ceau în cooperativa agricolă, au luat 
în primire 300 ha porumb și o mare 
parte a grădinii de legume, pe baza 
sistemului de organizare și de retri
buire a muncii în acord global. 
Efectul economic este concludent : 
cooperativa noastră a obținut în 1977, 
în medie la hectar, 5 500 kg grîu 
și 4 500 kg porumb, în condiții de se
cetă și arșiță prelungite, pe terenuri 
neirigate".

Dezvoltarea atitudinii înaintate față 
de muncă, întronarea spiritului de 
ordine și disciplină au o deosebită 
eficientă în cazul mecanizatorilor, 
care execută în cadrul cooperativei 
agricole cel mai mare volum de lu
crări agricole. Este firească deci 
atenția specială acordată de către 
organizația de partid întăririi răspun
derii lor în muncă, generalizării ex
perienței celor mai buni dintre ei. 
Dar ce înseamnă eficiență în munca 
mecanizatorilor ? înainte de toate, 
să se obțină recolte mari pe terenu

rile lucrate de ei. In cazul mecani
zatorilor Nicolae Dumitru sau Stefan 
Mămăligă, aceasta înseamnă tone de 
recoltg peste plan. în 1977, pe 82 ha 
lucrate de ei. s-au obținut, în medie,

FORȚA DE MUNCA A SATULUI 
MÂI EFICIENT FOLOSITĂ

Cîteva învățăminte din experiența comunei Cobadin-Constanța

8 900 kg porumb. Atitudinea înainta
tă, exigentă față de muncă este 
proprie tuturor mecanizatorilor care 
țin singuri evidența lucrărilor, ei în
șiși nu admit nici abateri de la nor
mele de calitate, nici întirzieri de la 
program, exercitind autocontrolul 
fără nici o intervenție din afară. De 
aceea, poate, cazurile de indisciplină 
sînt extrem de rare.

— Cum, prin ce mijloace este in

fluențată exigența și răspunderea 
față de muncă a mecanizatorilor ? 
La această întrebare ne-a răspuns 
Dumitru Anghelina, inginerul șef al 
consiliului intercooperatist Cobadin, 

membru al comitetului comunal de 
partid.

— Este un merit al organizației de 
partid că a combătut cu stăruință 
orice tendințe de a se executa un 
volum mare de lucrări, sursă de ve
nituri pentru S.M.A., indiferent de 
nivelul recoltei. S-au inițiat in acest 
sens un șir de acțiuni, începind cu 
instruirea mecanizatorilor. înaintea 
fiecărei campanii agricole se face tes

tarea cunoștințelor lor, cu accent pe 
cunoașterea normelor de calitate a 
lucrărilor, pe reglarea și întreținerea 
corectă a mașinilor, însușirea elemen
telor noi din tehnologiile de cultivare 

a plantelor. In cîmp, după răsărirea 
culturilor, se organizează dezbateri 
profesionale, la care participă meca
nizatorii și cooperatorii care au exe
cutat semănatul, specialiștii S.M.A. și 
ai cooperativei agricole. Cu acest pri
lej se stabilesc măsuri pentru a se 
corecta eventualele greșeli, se insistă 
asupra cauzelor care determină ne- 
uniformitatea rîndurilor sau a plan
telor, nu pe hectar, ci pe metru pă

trat, cu grija gospodarului de a face 
să rodească fiecare palmă de pămînt.

Pentru a face agricultură mecani
zată, pentru a stăpîni procesele com
plexe de chimizare este nevoie de 
oameni cu un orizont mai larg de 
cunoștințe, stăpîni pe partea meca
nică, dar și pe latura biologică a 
meseriei de agricultor. Acestor cerin
țe le răspunde inițiativa organizației 
de partid de a pregăti mai mulți ță- 
rani-mecanizatori, începînd cu ca
drele din conducerea comunei și a 
cooperativei agricole. Printre cei 
care au învățat conducerea tractoru
lui se află primarul, președintele și 
contabilul șef al C.A.P., șefa de fer
mă Ana Ciurea, contabila Aneta 
Oprea ș.a. Mai rămîne însă ca în 
timpul campaniilor agricole ei să 
lucreze efectiv pe tractoare. Este deci 
posibil să nu se mai repete situația 
din trecut, cînd, din iunie pînă în 
octombrie, în timp ce 25 de mecani
zatori au trecut să lucreze pe combi
nele autopropulsate, tractoarele au 
fost utilizate sporadic.

încadrarea în muncă și permanen
tizarea tinerilor în diferitele sectoare 
ale producției agricole, măsurile de 
pregătire tehnico-profesională a agri
cultorilor de mîine preocupă comite
tul de partid, organizațiile de tineret. 
Intre altele, s-a prevăzut înființarea, 
pe lingă liceul agroindustrial din lo
calitate, a unei ferme-școală pe o sută 
de hectare, înzestrată cu tractoare și 
mașini agricole de la S.M.A., cu plan 
propriu de producție, de venituri și 
cheltuieli, defalcat din planul coope
rativei agricole. Scopul urmărit este 
de a oferi elevilor condiții de mun
că propice pentru calificare, de a-i 

deprinde cu ordinea și disciplina, 
de a le imprima dragostea și pa
siunea față de meseriile agricultu
rii. Desigur, materializarea ideii de 
fermă veritabilă nu-i deloc ușoară. 
Dovadă, încercarea asemănătoare din 
1973, cînd acest tip de fermă a fost 
abandonat după primul an de expe
rimentare, pentru că „ar fi prea 
mult și prea greu". Dificultățile sînt 
reale, de aceea se pune accent pe 
crearea tuturor condițiilor de reușită 
— dotare corespunzătoare, sprijin 
efectiv din partea comitetului de 
partid, a conducerii unităților de 
producție din comună, deopotrivă 
interesate să primească cadre de nă
dejde. Dacă avem în vedere faptul 
că, incepînd din a doua parte a anu
lui 1978, în zona Cobadinului se vor 
iriga pentru prima oară 9 000 hecta
re, rezultă însemnătatea efortului 
pentru pregătirea viitorilor agricul
tori.

Apropierea adunărilor generale din 
cooperativele agricole obligă la o 
analiză profundă a modului cum a 
fost folosită forța de muncă, la mă
suri practice care să se reflecte în 
programele de măsuri pe acest an, 
astfel îneît toți cei care muncesc în 
agricultură să execute integral și co
respunzător normelor tehnice lucră
rile ce le revin în cadrul formațiilor 
din care fac parte, să-și desfășoare 
întreaga activitate într-un spirit de 
ordine și disciplină, să respecte pro
gramul pentru fiecare loc de muncă 
în funcție de specificul și cerințele 
procesului de producție din agricul
tură.

C. BORDEIANU
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mult trebuie reamintite cu cit în via
ta internațională sînt multe proble
me care cer o abordare într-un mod 
nou, constructiv.

Doresc să subliniez în mod deo
sebit puternica dezvoltare a relații
lor economice, a colaborării în 
producție, tehnico-științifice și în 
alte domenii de interes comun, 
ceea ce a determinat creșterea 
schimburilor comerciale dintre țările 
noastre de circa trei ori în ultimii 10 
ani și realizarea unor acțiuni de coo
perare in producție. Cu toate aces
tea. considerăm că există încă largi 
posibilități de dezvoltare a relațiilor 
economice dintre țările noastre, în 
mod deosebit în ce privește reali
zarea unor noi acțiuni de cooperare 
în producție. Sperăm că vizita dum
neavoastră în România, convorbirile 
pe care le-am început astăzi vor da 
un nou impuls intensificării colabo
rării și cooperării multilaterale din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania. în spi
ritul egalității, respectului și avan
tajului reciproc, ceea ce corespunde 
intereselor ambelor popoare, cauzei 
întăririi încrederii, destinderii și pă
cii intre națiuni.

Domnule cancelar,
Aș dori să evoc și cu acest prilej 

profundele transformări revoluțio
nare, naționale și sociale, care s-au 
produs și continuă să aibă loc în 
viața internațională și care duc la 
schimbarea continuă a raportului de 
forțe în lume, la accentuarea luptei 
popoarelor pentru a pune capăt 
vechii politici de inegalitate, domi
nație și dictat, pentru a-și asigura 
dezvoltarea liberă și independentă 
corespunzător propriilor năzuințe, 
fără nici un amestec din afară.

După părerea noastră, situația in
ternațională este foarte complexă și 
contradictorie. Au avut loc anumiți 
pași în direcția colaborării și destin
derii internaționale, dar, totodată, în 
diferite zone ale lumii s-au ivit noi 
conflicte, noi contradicții, ceea ce 
creează pericole deosebit de grave 
pentru cauza păcii, nu numai în a- 
ceste regiuni, ci în întreaga lume.

Pornind de la această situație. Re
publica Socialistă România se pro
nunță ferm pentru o politică nouă, 
democratică în viața internațională, 
pentru soluționarea problemelor liti
gioase dintre state pe calea pașnică, a 
tratativelor, care să ducă la asigura
rea integrității și suveranității tutu
ror statelor,, să asigure dezvoltarea e- 
conomico-socială a fiecărei națiuni.

Republica Socialistă România dez
voltă larg relațiile sale de colaborare 
cu toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele neali
niate, cu statele capitaliste dezvolta
te. cu toate țările lumii, fără deose
bire de orinduire socială, participă 
activ la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de va
lori. Așezăm ferm la baza relațiilor 
noastre cu celelalte state deplina e- 
galitate în drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc.

In acest context acordăm o impor
tanță deosebită reuniunii de la Bel
grad, consacrată stabilirii de noi mă
suri în vederea înfăptuirii în viață 
a documentelor semnate la Helsinki, 
care constituie un tot unitar.

Este necesar să facem toate efor
turile pentru înlăturarea oricăror 
măsuri restrictive din calea dezvol
tării colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale, să acționăm 
în vederea extinderii schimburilor 
culturale, precum și în scopul so
luționării juste a problemelor 
de ordin umanitar. Acordînd o 
atenție deosebită soluționării proble
melor sociale majore de viață ale 
maselor largi populare, atit de pe 
continentul nostru cit și din întrea
ga lume, guvernul român promovea
ză o politică consecventă de asigu
rare a drepturilor fundamentale ale 
celor ce muncesc din țara noastră, 
de ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a maselor, de dezvoltare 
plenară a personalității umane. în 
acest context se înscrie și soluțio
narea justă, în mod umanitar. în 
România, a problemei naționale, a- 
sigurînd tuturor cetățenilor ei, fără 
deosebire de naționalitate, drepturi 
egale în întreaga viață economică, 
politică, socială și culturală. De a- 
ceste drepturi se bucură din plin și 
cetățenii de naționalitate germană, 
veniți cu sute de ani în urmă in țara 
noastră. Ca cetățeni cu drepturi e- 
gale ai Republicii Socialiste Româ
nia ei contribuie activ. împreună cu 
toți oamenii muncii din patria noas
tră la dezvoltarea economico-socială 
a tării, la progresul multilateral al 
societății, la înfăptuirea politicii sta
tului nostru, in centrul căreia se află 
omul, demnitatea, bunăstarea și fe
ricirea lui. Noi considerăm că exis
tenta acestor cetățeni constituie o 
punte de legătură intre Republica So
cialistă România și Republica Fede
rală Germania, un factor de dezvol
tare a colaborării pe baze egale din
tre țările noastre.

în ansamblul problemelor legate de 
securitatea europeană trebuie, de a- 
semenea. să facem totul pentru 
trecerea la măsuri practice de dezar
mare. fără de care nu se poate vorbi 
de securitate și pace pe continentul 
nostru, ca de altfel în întreaga lume.

Sintem preocupați de soluțio
narea pe cale pașnică a situației din 
Cipru, și, totodată, acționăm pentru 
extinderea colaborării bilaterale si 
multilaterale dintre statele din Bal
cani.

Trăind intr-o zonă din imediata a

propiere a Orientului Mijlociu, sîri- 
tem profund interesați de soluțio
narea conflictului din această zonă 
pe o cale pașnică, care să ducă la in
staurarea unei păci juste și trainice 
și să asigure integritatea și suvera
nitatea tuturor statelor din această 
regiune.

Este evident pentru toți cei care 
privesc cu realism situația și doresc 
realmente pacea în Orientul Mijlo
ciu că se impune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967 și, tot
odată, soluționarea problemei po
porului palestinian, inclusiv prin 
constituirea unui stat independent al 
poporului arab palestinian.

Aș dori să evoc, de asemenea, în
grijorarea României față de situația 
din Cornul Africii și din alte zone 
ale acestui continent și să exprim, 
totodată, preocuparea noastră pentru 
soluționarea tuturor acestor probleme 
pe calea tratativelor, care să ducă la 
întărirea colaborării și unității afri
cane.

România va acorda în continuare 
întregul său sprijin luptei popoare
lor din Africa australă pînă la cu
cerirea deplină a independenței lor 
și lichidarea politicii de apartheid, 
considerînd că trebuie făcut totul 
pentru a se pune capăt dominației 
coloniale din Rhodesia și Namibia.

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România acționează în strân
să solidaritate cu toate țările in 
curs de dezvoltare pentru lichidarea 
stării de înapoiere, a împărțirii lu
mii în bogați și săraci, pentru fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale, bazată pe echitate și e- 
galitate, care să deschidă calea pro
gresului mai rapid al țărilor rămase 
în urmă și, totodată, să contribuie la 
depășirea gravelor stări de lucruri 
din economia mondială, să asigure 
stabilitatea și progresul fie,cărei na
țiuni.

Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru măsuri concrete de dezarmare, și 
în primul rind de dezarmare nuclea
ră, pentru trecerea la măsuri de re
ducere a cheltuielilor militare, care 
apasă greu pe umerii tuturor popoa
relor și accentuează instabilitatea e- 
conomică din lume, pentru lichi
darea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state, pentru desfiin
țarea concomitentă a Pactului 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia, cît și pentru alte măsuri con
crete în această direcție.

Sperăm că reuniunea Organizației 
Națiunilor Unite din prima jumătate 
â acestui ân. consacrată dezarmării, 
va constitui un moment importam in 
elaborarea de masuri concrete in a- 
ceastă direcție.

Soluționarea problemelor complexe 
ale lumii de astăzi, democratizarea 
vieții internaționale necesită crearea 
condițiilor de participare activă și 
egală a tuturor statelor, indiferent de 
mărimea sau de orînduirea lor so
cială, și în primul rind a țărilor miei 
și mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și țărilor nealiniate, la rezol
varea problemelor în interesul tutu
ror națiunilor.

Este necesar să se asigure un rol 
tot mai important Organizației Na
țiunilor Unite și altor organisme in
ternaționale, care asigură cadrul cel 
mai adecvat conlucrării egale între 
popoare, in vederea realizării unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

Fără îndoială că în abordarea pro
blemelor complexe ale lumii de as
tăzi sint păreri diferite cu privire la 
căile de soluționare a lor. Dar acest 
lucru nu trebuie să împiedice, ei 
dimpotrivă să determine o conlucra
re tot mai strînsă în vederea găsirii 
soluțiilor acceptabile pentru toate 
statele. în acest spirit consider că 
România și Republica Federală Ger
mania pot să conlucreze strins și pe 
plan internațional, aducindu-și con
tribuția activă la soluționarea pro
blemelor în mod democratic. Dezvol
tarea relațiilor dintre țările noastre 
trebuie să se reflecte în intensifica
rea schimburilor, contactelor și a 
conlucrării in toate domeniile de' ac
tivitate — și de roadele acestei co
laborări să beneficieze pe deplin ce
tățenii țărilor noastre ; trebuie să fa
cem totul ca ei să trăiască in pace și 
colaborare.

în încheiere aș dori, domnule can
celar, să exprim speranța că vizita 
dumneavoastră in România va marca 
un nou mbment important în dezvol
tarea colaborării și conlucrării româ
no—vest-germane, atit pe plan bila
teral. cît și pe arena internațională, 
în realizarea unei politici noi, demo
cratice, de egalitate între națiuni, de 
pace în întreaga lume.

Cu această dorință, ridic paharul 
pentru dezvoltarea relațiilor de cola
borare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania, pentru progresul și prosperi
tatea poporului dumneavoastră, pen
tru pace și colaborare în întreaga 
lume.

în sănătatea domnului cancelar și a 
doamnei Schmidt !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze).

iNTlLNIRl LA. CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Manea Mănescu, prin- 

ministru al guvernului, și tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru, 
au avut vineri intîlniri cu Mar
tin Griiner, secretar de stat parla
mentat în Ministerul federal al 
Economiei. Manfred Lennings, pre
ședintele Comitetului de conducere 
al concernului Gute-Hofnnungshiitte, 
Arno Dreher, membru al Comitetu
lui de conducere al firmei Deutsche 
Babcock și Wilcoks AG. cu alte 
persoane oficiale care însoțesc pe
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juite de Conferința de la Helsinki și 
de care îmi amintesc cu plăcere, fapt 
pe care l-am confirmat și în convor
birile noastre de astăzi.

Desigur, sîntem destul de realiști 
pentru a recunoaște dificultățile ce 
se ivesc în colaborarea între state 
cu orinduiri sociale și economice di
ferite. Relațiile noastre bilaterale a- 
rată însă că, prin bunăvoința am
belor părți, se pot realiza relații bune 
și trainice, spre folosul popoarelor.

în eforturile de a îmbunătăți pe 
mai departe relațiile noastre sînt pe 
deplin conștient și de faptul că în 
România trăiesc grupuri de cetățeni 
— sași în Transilvania și șvabi în 
Banat — ce privesc cu mîndrie la o 
îndelungată istorie în patria lor ac
tuală- Nume ilustre, ca cel al poe
tului Nikolaus Lenau și al pionieru
lui tehnicilor spațiale Hermann O- 
berth se numără printre aceștia. De
sigur, noi considerăm acești oameni 
ca o verigă de legătură între popoa
rele noastre. Pentru adîncirea aces
tor legături vrem să ne străduim in 
continuare să facilităm contactele 
între cetățenii țărilor noastre și să 
contribuim la rezolvarea problemelor 
umanitare acolo unde acestea apar. 
Mie mi se pare deosebit de impor
tant ca dezvoltarea pozitivă a .rela
țiilor bilaterale să se manifeste vizi
bil în folosul oamenilor din țările 
noastre.

Bunele noastre relații bilaterale 
se bazează pe succesele obținute și pe 
eforturile reciproce continue în mul
te domenii. Doresc să reliefez două 
dintre acestea, fără a diminua con
tribuția celorlalte domenii. în anul 
1973 am dat o bază juridică rela
țiilor culturale cînd a fost semnat 
Acordul cultural dintre țările noas
tre. Acesta nu a constituit însă un 
început, ci continuarea unei îndelun
gate tradiții pe o bază juridică, salu
tată de ambele părți.

Deosebit de utilă s-a dovedit â fi 
colaborarea în domeniul științei. Ca 
exemplu amintesc înalta calificare a 
candidaților români, în comparație 
cu cei din multe alte țări, la obți
nerea burselor Alexander von Hum
boldt, cele mai exigente burse pe 
care le acordă Republica Federală 
Germania. Aceasta ilustrează bogă
ția de talente de care dispune țara 
dumneavoastră, precum și marele in
teres, îmbucurător pentru noi, ce e- 
xistă în România pentru schimburi
le științifice cu țara mea. Guvernul 
federal este gata să continue și să 
lărgească cooperarea științifică. Des
chiderea de biblioteci la Miinchen și 
București va da noi impulsuri rela
țiilor noastre culturale. Mă bucur că 
ne aflăm in preajma realizării aces
tei acțiuni.

Dumneavoastră ați arătat că rela
țiile noastre economice s-au dezvol
tat în mod dinamic. începînd din 
anul 1965 Republica Federală Ger
mania este neîntrerupt cel mai im
portant partener comercial din Vest 
al României și, dacă sini bine in
format, este cel de-al doilea parte
ner în comerțul exterior al țării dum
neavoastră. în anul acesta așteptăm o 
nouă creștere a comerțului nostru. Va 
fi necesar să colaborăm în vederea e- 
chilibrării balanței comerciale, ceea 
ce, desigur, va cere eforturi mari. în 
acest sens va trebui să ne orien
tăm în mai mare măsură spre forme 
modeme de cooperare economică.

Cooperarea industrială a deschis 
relațiilor economice dintre țările 
noastre un cîmp cu totul nou. în po
fida situației economice mondiale di
ficile această cooperare s-a dezvoltat 
în ansamblu pozitiv. Comisia mixtă 
guvernamentală s-a întrunit în cadrul 
celei de-a 5-a sesiuni în zilele de 14 
și 15 noiembrie 1977 la București. 
Această comisie, care funcționează 
din 1973, a contribuit printr-o acti
vitate intensă și o orientare practică 
în mod esențial la promovarea con
tactelor comerciale între întreprinderi 
din cele două țări și la intensificarea 
relațiilor economice.

Pe tărîmul nou al cooperării între
prinderilor din cele două țări ale 
noastre pe terțe piețe au fost deja 
realizate diferite proiecte industriale 
internaționale. Realizările de pinâ 
acum ne îndreptățesc la așteptări 
mai mari. întreprinderile din ambele 
țări nu au folosit încă toate posibi
litățile de cooperare. Apreciez po
zitiv faptul că în cadrul Comisiei 
mixte guvernamentale a avut loc un 
schimb de păreri între reprezentan
ții economici ai țărilor noastre cu 
privire la experiența și rezultatele 
de pînă acum în cooperarea in terțe 
țări, precum și asupra posibilităților 
viitoare. Cooperarea pe mai departe 
în terțe țări va putea fi dezvoltată 
cu succes în măsura în care vor fi 
cunoscute mai bine experiența și po
sibilitățile specifice ale fiecărei părți.

Domnule președinte,
Importanța ce o acordăm coope

rării economice dintre țările noastre 
o puteți aprecia și din faptul că din 
delegația mea fac parte reprezentanți 
de frunte ai industriei și ai sindica
telor din R.F.G., care manifestă un 
deosebit interes față de problemele 
cooperării noastre economice.

Amplificarea continuă a relațiilor 
bilaterale se înscrie în contextul ge
neral al destinderii în Europa și în 
lume, asupra căreia avem o serie de 
vederi comune, lucru care s-a do
vedit și în cursul convorbirii noas
tre de azi după-amiază.

Actul final de la Helsinki a stabilit 
jaloane. în el au fost înscrise, pen
tru prima oară, drept intenții politice 
comune, elemente importante ale unei 
politici de pace prin destindere și 
prin cooperare in Est și în Vest. Re
publica Federală Germania se orien
tează după aceste norme în politica 
ei de destindere, ca și in contribuția 
sa la reuniunea C.S.C.E. de la 
Belgrad.

Prima parte a acestei reuniuni ce 
urmează Conferinței de la Helsinki 
ni se pare a fi fost utilă pentru toți 
participanții. Discuțiile, uneori con
troversate. ce au avut loc la Belgrad 
referitor la diferitele prevederi ale 
Actului final, nu au avut un efect 

cancelarul R.F. Germania în vizita 
sa in țara noastră.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme referitoare Ia colaborarea 
bilaterală, m special în domeniile 
construcțiilor de mașini, petrochimiei, 
transporturilor, constituirea de noi 
societăți mixte, cooperarea pe terțe 
piețe, la căile și mijloacele pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale, 
lărgirea cadrului juridic pentru fa
cilitarea cooperării româno—vest- 
germane. 

dăunător. Dimpotrivă, eu sper că 
astfel a devenit evident tuturora că 
începînd de la Helsinki au existat 
desigur progrese, dar pentru îndepli
nirea Actului final mai rămine mult 
de făcut. Reuniunea de la Belgrad a 
evidențiat, totodată, că realitățile din 
Estul și Vestul Europei cer străduințe 
privind normele comune de apreciere 
a valorilor, chiar dacă acestea astăzi 
sînt adesea încă definite în mod 
diferit.

Tuturor, de exemplu, ne este obiec
tiv comun să asigurăm oameni
lor pacea și bunăstarea. După cum 
a reieșit din discuțiile din ultimele 
luni, căile spre realizarea drepturilor 
omului sînt controversate, nu este 
insă controversată importanța lor 
pentru conviețuirea umană și poli
tică. Aceste elemente comune le pu
tem întări dacă în orientarea politi
cii noastre vom lua în considerare și 
de acum înainte, poate într-o măsură 
mai mare, binele și dorințele oame
nilor din Europa.

Ne îndreptăm atenția în mod spe
cial asupra tratativelor de la Viena, 
menite să ducă la reducerea recipro
că și echilibrată a forțelor militare. 
Guvernul federal vede aici o posi
bilitate de a se realiza in Europa 
centrală o situație militară mai sta
bilă, contribuindu-se astfel la întă
rirea păcii și .securității în toată Eu
ropa. împreună cu aliații săi, guver
nul federal depune eforturi intense 
pentru a contribui la succesul trata
tivelor.

Dumneavoastră ați amintit de se
siunea extraordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Noi sperăm că a- 
ceastă sesiune cu privire la dezar
mare va da noi impulsuri politicii 
de control asupra înarmării. Opinia 
mondială așteaptă progrese, iar se
siunea trebuie să realizeze aceste 
progrese.

Țările noastre au sprijinit de la 
început inițiativa convocării unei se
siuni speciale a Adunării Generale 
O.N.U. Țările noastre sînt coautoare 
ale rezoluțiilor corespunzătoare ale 
celei de-a 31-a și a 32-a sesiuni ale 
Adunării Generale O.N.U., precum 
și membri în comitetul de pregătire. 
Sesiunea specială a Adunării Gene
rale nu trebuie să se împotmolească 
in declarații neangajante sau să tre
zească numai speranțe față de care 
rezultatele ar rămîne cu mult în 
urmă dacă eforturilor noastre le-ar 
lipsi dintr-un început realismul ne
cesar.

Domnule președinte, dumneavoas
tră ați amintit de dialogul între sta
tele industriale și cele în curs de 
dezvoltare. Acest dialog privind o o- 
rientare nouă a relațiilor economice 
mondiale este o problemă politică 
centrală a timpului nostru. Un viitor 
pașnic al lumii este de neconceput 
fără diminuarea prăpastiei dințre cei 
săraci și cei bogați și fără ca țările 
subdezvoltate să devină parteneri cu 
drepturi egale și participare la răs
punderi în viața economică mondia
lă. Eu sînt întru totul de acord cu 
dumneavoastră.

Dialqgul a început, iar eu nu îm
părtășesc părerea că pînă în prezent 
nu s-au obținut progrese. Dacă la 
conferința pentru cooperare econo
mică internațională, ce a avut loc în 
luna iunie la Paris, nu s-a ajuns la 
un acord în toate problemele impor
tante, totuși ea a adus unele rezul
tate și cunoașteri importante. în 
forurile Națiunilor Unite nu se 
dezbat numai probleme in contradic
toriu, ci se duc și negocieri privind 
probleme de fond în detaliu. Se în
tărește convingerea că dialogul Nord- 
Sud se poate desfășura numai între 
parteneri ce nu caută să se dezavan
tajeze reciproc, ci care tind spre 
soluții ce respectă interesele tuturor 
participanților. Acest fapt este o ce
rință ce rezultă din interdependența, 
deja foarte avansată, a economiei 
mondiale. De aici rezultă că nimeni 
nu poate fi indiferent ci că toate sta
tele trebuie >să depună eforturi co
respunzător posibilităților lor. Gu
vernul federal s-a străduit, împreună 
cu partenerii săi din Comunitatea 
europeană, să promoveze dialogul 
Nord-Sud printr-o dezbatere obiec
tivă. Noi vom merge, în continuare, 
împreună cu partenerii noștri pe 
acest drum, care va fi desigur un 
drum anevoios ; vom avea nevoie de 
succes, dacă dorim să edificăm un 
viitor pașnic în Care toate popoarele 
să conviețuiască ca parteneri.

Domnule președinte,
M-aș referi și eu la situația din 

Orientul Apropiat pe care ați abor- 
dât-o. Guvernul federal — ca și 
România — a ținut să întrețină în
totdeauna relații politice și econo
mice bune cu toate statele Orientu
lui Apropiat. Inițiativa curajoasă a 
președintelui Sadat, cu care am a- 
vut ocazia, cu puține zile în urmă, 
să discut detaliat situația din zona 
respectivă, a contribuit la reducerea 
neîncrederii dintre părțile implicate 
în conflict.

Guvernul federal apreciază pozitiv, 
în acest context, eforturile conduce
rii statului român de a găsi căi pen
tru o reglementare pașnică a con
flictului israelo-arab. Este important 
să se facă pași hotărîți în direcția 
soluționării globale a conflictului. 
Este de așteptat ca toți participanții 
să fie gata să facă concesii. O solu
ție va fi posibilă doar în cazul cind 
drepturile legitime ale tuturor părți
lor implicate în conflict vor fi reali
zate, inclusiv dreptul la autodeter
minare al poporului palestinian și 
inclusiv drepturile poporului israe- 
lian.

Aceasta este în primul rînd o pro
blemă a statelor din Orientul Apro
piat. însă aș adăuga că Statele Unite 
ale Americii și Uniunea Sovietică 
poartă, in calitate de copreședinți ai 
Conferinței de la Geneva, o deose
bită răspundere.

Este important ca în dialogul in
ternațional dintre state, ca de altfel 
și în relațiile noastre bilaterale să 
reliefăm nu numai deosebirile de pă
reri. ci și multiplele puncte comune 
existente și să manifestăm înțelege
rea maxțmă posibilă pentru intere
sele partenerului. Sînt convins că in 
acest spirit vom contribui și prin 
convorbirile noastre de azi și de 
mîine la adîncirea colaborării noastre 
avantajoase pentru ambele părți.

în acest spirit, doresc să vă invit 
pe dumneavoastră, domnule președin
te. ca și pe domnul prim-ministru 
ca oaspeți in țara mea.

Vă mulțumesc și in numele soției 
mele pentru invitația și ospitalitatea 
oferită nouă în țara dumneavoastră.

Ridic paharul in sănătatea dum
neavoastră și a doamnai Ceaușescu

— pentru dezvoltarea cu succes a 
cooperării dintre România și Repu
blica Federală Germania

— pentru binele oamenilor din cele 
două țări și pentru pacea popoarelor 
noastre 1 (Aplauze).

La convorbirile oficiale

(Urmare din pag. I) 

ne de Comerț Exterior, Ion Morega, 
ambasadorul țării noastre la Bonn.

Din partea vest-germană — 
Gunther van Well, secretar de stat 
al Ministerului de Externe. Martin 
Griiner, secretar de stat parlamen
tar în Ministerul federal al Econo
miei, Richard Balken, ambasadorul 
R.F. Germania la București. Armin 
Griinewald, adjunct al purtătorului 
de cuvînt al guvernului federal. Man
fred Lennings, președintele Comite
tului de conducere al concernului 
Gute-Hoffnungshiitte, Arno Dreher, 
membru al Comitetului de conduce
re al firmei Deutsche Babcock și Wil

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a primului mi
nistru al guvernului, tovarășul Manea 
Mănescu, vineri la amiază a sosit la 
București Helmut Schmidt, cancela
rul Republicii Federale Germania, cu 
soția, Hannelore Schmidt, care fac 
o vizită oficială în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Giinther 
van Well, secretar de stat al Mi
nisterului de Externe, Martin Grii- 
ner, secretar de stat parlamentar în

VESTI DIN TARĂ
INDICI ÎNALȚI LA PRODUCTIVI

TATEA MUNCII. — Metalurgiștii în
treprinderii de rulmenți din Birlad. 
care in acest al treilea an al cinci
nalului afirmării revoluției tehnico- 
științifice și-au propus să ridice cu 
aproape 8 la sută nivelul maxim al 
productivității muncii atins in 1977, 
au trecut la aplicarea unui amplu 
program de concepție și realizare, cu 
mijloace proprii, a mai multor tipuri 
de dispozitive de alimentare automa
tă a mașinilor de rectificare și pre
lucrare metalurgică, cu ajutorul că
rora randamentele utilajelor mai 
vechi vor crește cu 12-18 la sută. S-a 
trecut. totodată, la automatizarea 
transportului aerian cu linii de tran
sfer și poduri rulante de mare capa
citate. precum și la mecanizarea in
tegrală a încărcării și descărcării ma
teriilor prime și produselor finite. 
Pe baza ritmurilor înalte de lucru, 
constructorii de rulmenți din Birlad 
vor realiza o producție suplimentară 
în valoare de mai multe milioane lei.

RANDAMENT SPORIT. Un recent 
studiu, întocmit de specialiștii cunos
cutei întreprinderi „1 Mai" din 
Ploiești, arată că. în primii doi ani 
ai cincinalului actual, familia de in
stalații pentru forajul mediu și de 
adincime realizată de marea unitate 
prahoveană, la fel ca și celelalte 
agregate aferente săpării sondelor, 
și-au sporit randamentul de peste 
două ori. în comparație cu tipurile 
similare realizate pină în 1975. De

Convorbiri oficiale
coks AG, Jiirgen Ruhfus și Klaus- 
Dieter Leister, directori ministeriali. 
Detlev conte de Rantzau și Renate 
Finke-Osiander. prim-consilieri.

în timpul convorbirilor s-a exa
minat o sferă largă de probleme pri
vind stadiul actual și perspectivele 
relațiilor bilaterale. Subliniindu-se 
cu satisfacție cursul favorabil, mereu 
ascendent. al raporturilor dintre 
România și R.F. Germania, a fost 
manifestată de ambele părți dorința 
de a se asigura relațiilor româno— 
vest-germane o dezvoltare tot mai 
intensă.

Relevîndu-se rezultatele obținute 
în promovarea colaborării bilaterale, 
s-a apreciat că există toate premisele

Sosirea in Capitală
Ministerul Federal al Economiei, de 
alte persoane oficiale, de consilieri 
și experți.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, unde a avut loc ceremonia so
sirii, in întîmpinarea cancelarului 
federal au venit Manea Mănescu, 
primul ministru al guvernului, cu 
soția, Maria Mănescu, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, loan 

asemenea, au fost asimilate și intro
duse în fabricație agregate și sape cu 
role pentru foraj, corespunzătoare 
tuturor straturilor geologice — unele 
dintre ele capabile să acționeze pînă 
la 10 000 metri adincime. De altfel, în
treaga producție din actualul cinci
nal a întreprinderii prahovene este 
înnoită sau modernizată, ea fiind 
solicitată de parteneri externi din 
peste 30 de țări ale lumii.

EXPORT ÎN 40 DE ȚARI. De la 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
din Arad au fost expediate primele 
garnituri de mobilă înscrise în pla
nul de export pe acest an. Printre 
beneficiarii externi se numără fume 
din R. F. Germania, țară în care 
combinatul arădean livrează în 1973 
un număr sporit de garnituri de mo
bilă de stejar și alte produse finite 
din lemn, a căror valoare totală de
pășește cu peste 600 000 lei valută 
produsele exportate anul trecut. în 
acest an produsele combinatului sînt 
exportate în 40 de țări.

URBANISTICA ILFOVEANA ÎN 
1978. — Localitățile județului Ilfov 
își vor îmbogăți, anul acesta, zestrea 
urbanistică cu numeroase obiective 
social-culturale. Numai pentru con
strucția de locuințe sumele alocate 
din bugetul de stat totalizează peste 
170 milioane lei. Ca urmare, vor fi 
date în folosință. în orașele și satele 
județului, peste 3 000 de noi aparta
mente, cu 10 la sută mai mult față 

ca relațiile dintre cele două țări să 
cunoască in continuare o evoluție 
multilaterală, în interesul popoarelor 
lor, să contribuie la îmbunătățirea și 
dezvoltarea raporturilor de cooperare 
și înțelegere intre statele europene.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
cancelarul Helmut Schmidt au con
venit să aibă loc, în cadrul vizitei, 
întilniri de lucru între reprezentanți 
ai celor două țări, în vederea concre
tizării măsurilor menite să ducă Ia 
amplificarea colaborării și cooperării 
economice și a schimburilor comer
ciale bilaterale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă prietenească, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

Avram, Traian Dudaș, Mihail Flo- 
rescu, miniștri, Vasile Pungan, șeful 
grupului de consilieri ai președinte
lui republicii, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Ion Morega, amba
sadorul României la Bonn, și Richard 
Balken, ambasadorul Republicii Fe
derale Germania la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Federale Germania și 
Republicii Socialiste România, o 
gardă militară a prezentat onorul.

de prevederile anului trecut. La aces
tea se vor adăuga noi licee și școli 
însumînd 79 de săli de clasă în dife
rite localități, printre care Giurgiu, 
Oltenița, Fierbinți, Crevedia, Copă- 
ceni. Balotești. ș.a.

LUCRĂRI LOCALE DE DESECĂRI, 
în acest an, in zonele cu exces de 
umiditate din Cîmpia Banatului se 
întreprind noi acțiuni de hidroame
liorații. menite să contribuie la creș
terea producției agricole. Astfel, în 
cadrul celor 82 de șantiere locale din 
județul Timiș se vor executa cu for
țele unităților agricole cooperatiste și 
cu participarea sătenilor noi siste
me de desecări, regularizarea unor 
pîrîuri, amenajarea de rețele de ca
nale simple și rigole de evacuare a 
apelor stagnate de pe terenurile a- 
gricole și alte lucrări, însumînd pes
te 2 milioane mc de pămînt dislo
cat. Importante obiective înscrise in 
programul județean de îmbunătățiri 
funciare se vor executa în acest an 
cu sprijinul statului, obiective vizind 
construirea de noi rețele de desecări 
și extinderea celor existente, ame
najări pentru combaterea eroziunii 
solului. îndiguiri și consolidări de 
diguri de-a lungul zonelor inundabi
le ale rîului Timiș și alte lucrări, ce 
vor cuprinde peste 47 000 ha. Tot în 
acest an. prin lucrări locale de de
secări, defrișări și redimensionări de 
drumuri agricole vor fi redate pro
ducției peste 2 500 ha terenuri ara
bile. (Agerpres)
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PLASTICA
Numeroasele lucrări de ecou, ade

vărate puncte de relief și de atracție 
în , expozițiile anului trecut, lucrări 
prezentate atît în marile expoziții 
colective, dar și în numeroase perso
nale, au pus în evidență prezența 
plasticienilor noștri in mijlocul oa
menilor, al preocupărilor și năzuin
țelor care-i animă, a.l unei lumi pe 
care necontenit trebuie să o desco
pere și să o proiecteze pe ecranul 
social. Ele au stabilit direct una din 
modalitățile dialogului cu publicul. 
Ampla expoziție municipală de 
pictură, sculptură și grafică des
chisă la sfîrșitul anului trecut sub 
semnul celei de-a doua ediții, a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" a pus, de asemenea, în valoare 
o deosebită varietate a modalităților 
de expresie, recompunînd, în ansam
blul lor, atmosfera artei noastre con
temporane, care se dezvoltă sub un 
orizont prielnic, într-un climat fe
cund. Sint auspicii favorabile, sub 
semnul cărora se vor desfășura și 
manifestările plastice ale anului care 
de-abia a început.

Sălile de expoziție bucureștene, ca 
și acelea ale întregii țări, vor găz
dui și in acest an o deosebită varie
tate de manifestări. Disociindu-le in 
trei mari categorii : expoziții româ
nești deschise in București și in țară, 
expoziții străine în România și ex
poziții românești in străinătate, cri
ticul de artă Mircea Deac, directorul 
Oficiului de expoziții, a precizat : 
„O asemenea simplificare implică 
insă genuri diferite de artă, de la 
sculptură și pictură la arta decorati
vă, de la arta populară la design șt 
materiale documentare. Preocuparea 
noastră principală este însă să pre
zentăm publicului expoziții de im
portanță artistică, cum vor fi, de

exemplu, retrospectiva pictorului 
Corneliu Baba, ce se va organiza in 
luna aceasta în sala Dalles și va tra
sa jaloane ale activității sale com
plexe în pictură și desen sau expo
ziția de pictură a maestrului Ion 
Vlasiu. Vor mai fi prezentate publi
cului bucureștean expozițiile unor ar
tiști cunoscuți ca G. M. Vînătoru, C. 
Alupi, Eug. Gîscâ, Iosif Bene, Ion 
Sima, Gh. Labin, St. Constanlinescu, 
Mircea Olarian ș.a.

De asemenea, în intenția noastră 
stă și organizarea în luna septem
brie a unei ample și cuprinzătoare 
expoziții a pictorului Alexandru Ciu- 
curencu. Asemenea expoziții perso
nale vor alterna cu expoziții colec
tive cu caracter republican. Anunțăm 
astfel, in ordinea organizării lor. ex
pozițiile : ..Magistralele socialismu
lui", Republicana de pictură și sculp
tură, Anuala de grafică. Pentru a 
contura mai complex peisajul cultu
ral bucureștean se cuvine să amin
tim și expozițiile străine de presti
giu ce se vor deschide în București. 
Amintim in acest sens pe cele mai 
importante, în ordinea aproximativă 
a organizării lor : expoziția pictoru
lui turc Nurulah Berk, expoziția 
sculptorului sovietic A. Vjicetici, „Co- 
lorismul polonez", o expoziție de 
artă din Bulgaria, o expoziție mixtă 
româno-iugoslavă cu descoperiri ar
heologice la Porțile de Fier, expozi
ția pictorului american De Kooning, 
care va constitui o surpriză și prin 
prezentarea cîtorva sculpturi, expo
ziția artistului danez H. Heerup, ex
poziția de acuarele Turner, „Artă 
contemporană din Canada", „Desene 
și sculpturi din R.D. Germană", „Ta
piserie din Republica Populară Un
gară" ș.a.

Proiecte:
Constantin PIULIȚĂ ; „Anul în care am intrat va fi un an de muncă 

Intensă. Un an in care trebuie să gîndim mai bine și să realizăm mai bine. Fac 
parte dintr-un grup ce decorează o stație a metroului. Nu e ușor. Această 
decorație înseamnă răspundere. Trecerea tuturor fazelor de proiectare, trans
punerea înseamnă muncă, muncă și iarăși muncă... Sper că am să-mi orga
nizez activitatea in așa fel incit să am timp și pentru pictura pe care o fac 
la șevalet".

Gheorghe ȘARU : „Lupta seculară a poporului român pentru uni
tatea națională și independență" — se intitulează tapiseria de dimensiuni mo
numentale (40 mp.) la care lucrează in prezent Gheorghe și Liana Șard. 
„Lucrarea — ne-a spus Gheorghe Șaru — va fi expusă în cursul acestui an, 
odată cu inaugurarea Muzeului de la Ruginoasa, închinat pașoptiștilor. Am 
încercat să reprezentăm epopeea poporului român începînd cu momentul 
nașterii sale și pînă in anul 1848".

O altă tapiserie de dimensiuni asemănătoare, aparținînd lui Dimitrie Gri- 
goraș, va continua, în cadrul Muzeului de la Ruginoasa, firul tematic al pri
mei lucrări, ilustrind momente ale revoluției de la 1848 și ale Unirii din 1859.

TUDOR PANAIT : proiect la monumentul Mihai Viteazul CONSTANTIN LUCACI: Prometeu modern

O tribună a cauzei
eliberării naționale

Constantin LUCACI : „Sper să materializez în acest an o dorință 
mai veche — aceea de a armoniza, intr-un ansamblu unitar, mai multe ge
nuri artistice : arhitectură, sculptură, muzică etc. Este vorba mai precis de o 
fintină pe care am proiectat-o pentru un parc. Va fi o fintină care prin 
jocul apelor și al formelor în mișcare, prin întreaga ei concepție va oferi 
publicului un spectacol complex. Aceasta implică o strinsă colaborare între 
sculptură, arhitectură și inginerie. In curind voi începe proiectarea la scară 
mare a desenelor tehnice de ansamblu, a mecanismelor ce vor acționa această 
fintină.

Paralel cu aceste preocupări voi lucra la un monument pe care îl gin- 
desc amplasat pe o colină în centrul orașului Reșița. Am gîndit lucrarea ca 
pe un simbol al socialismului, al omului capabil să domine elementele na
turii, ca pe un Prometeu modern". LIANA și GHEORGHE ȘARU : Lupta secularâ a poporului român pentru unitatea națională și independență

La începutul anului 
1853 ieșeau din tipo
grafia românească de 
la Sibiu primele nu
mere ale unui nou or
gan de presă — „Tele
graful român", „gaze
tă politică, industrială, 
comercială și literară". 
Publicația apărea in
tr-o epocă puternic 
marcată pe plan poli
tic de înfrîngerea re
voluției de la 1848— 
1849, epocă apăsătoa
re, de absolutism habs- 
burgic, care impunea 
manifestarea obiecti
velor naționale cu 
precădere pe plan so
cial-economic și cul
tural.

Inițiativa editării pu
blicației se datorează 
lui Andrei Șaguna și 
publicistului Aaron 
Florian. „Tendința aț 
cestei gazete — se a- 
răta în „Prenumera- 
țiunea" publicată la 
sfirșitul lunii decem
brie 1852 — va fi a 
împărtăși poporului 
român... idei și cunoș
tințe practice — po
trivite cu timpul și 
amăsurate trebuințelor 
iui, a-1 învăța ca să-și 
cunoască pozitiunea și 
drepturile..., a-1 lumi
na asupra intereselor 
care taie în viața pri
vată și publică a lui, 
a-i mișca activitatea 
puterilor fizice și mo
rale, a da direcțiune 
spiritului lui către tot 
ce contribuie la înain
tarea și dezvoltarea 
sa...“.

Contemporanii ob
servau lesne, încă din 
primul număr, că pro
gramul noii publicații 
„miroase a însuflețire 
națională". într-ade- 
văr, „Telegraful ro
mân" a fost, impreunâ 
cu „Gazeta Transilva
niei" de la Brașov, 
purtătorul de cuvint al 
mișcării naționale ro
mânești, aflată intr-o 
fază de regrupare po
litică, de mobilizare în 
vederea viitoarelor 
lupte de eliberare na
țională.

Orientarea iluminis
tă și democratică a 
publicației s-a vădit 
în popularizarea cu
noștințelor economice 
și științifice, în poziția 
combativă față de 
breslele învechite și în 
sprijinul acordat pro
movării meseriilor, a 
industriei, comerțului 
șl cooperației agricole, 
redacția militînd îm

potriva menținerii
marilor domenii și ră
mășițelor relațiilor 
feudale. Fără îndoială, 
aceste obiective social- 
economice aveau un 
caracter progresist in 
acea epocă, intrucît 
corespundeau stadiului 
de maturizare a noilor 
relații sociale, necesi
tății unor transformări 
cu caracter burghezo- 
democratic.

Pe plan nemijlocit 
politic, „Telegraful 
român" a fost un spri
jinitor activ al unor 
mari înfăptuiri ale is
toriei naționale — U- 
nirea Principatelor,

125 de ani de la 
apariția gazetei 

„TELEGRAFUL 
ROMÂN1*

cucerirea independen
ței, „Unirea cea mare" 
din 1918. „Soarta Prin
cipatelor de la Dunăre 
trebuie să intereseze 
pe tot omul, iar mai 
vîrtos pe noi românii", 
scria gazeta în 1854, 
utilizînd în mod sem
nificativ, înaintea con
sacrării oficiale, cu- 
vîntul scump „Româ
nia". Unirea din 1859 
era călduros salutată 
la Sibiu, ca și în în
treaga Transilvanie, 
iar cucerirea indepen
denței a stîrnit o pu
ternică vibrație a sen
timentelor naționale 
românești. „Astăzi — 
scria în coloanele ga
zetei publicistul Nico- 
lae Cristea — nimeni 
nu mai cutează a deo
sebi pe români de ro
mâni ; fie oriunde, in 
Moldova, în Muntenia, 
în Ardeal, in Banat, in 
Țara Ungurească, în 
Bucovina, românul, 
cînd e vorba de faptă 
bărbătească, e român 
ca toți românii. Asta 
ne leagă, ne împreună 
și ne încheagă, asta 
silește lumea să recu
noască în noi un popor 
compus din oameni de 
același fel binecuvîn- 
tat... Zicem dar fără 
sfială : anul 1877 a dat 
Europei un nou po
por".

Crezul cultural fun
damental, căruia i s-a 
dedicat cu însuflețire 
gazeta ce-și începea 
apariția cu 125 de ani 
in urmă, a fost acela 
al unității culturale, 
ca pregătitoare a uni
tății politice. Instru
mentul principal în 
acest scop consta in 
cultivarea limbii na
ționale. „Prin limbă 
trăiește poporul" — 
era credința unanimă' 
a militanților politici 
și a oamenilor de cul
tură ai națiunii.

Referindu-se la la
tura literară a publi
cației sibiene, Emines- 
cu remarca „limba de 
o curățenie abia obiș
nuită în jurnalistica 
română"..., considerînd 
„Telegraful român" 
„cea mai modernă 
foaie de peste Car- 
pați". Se poate spune 
că atunci cînd, nu 
peste mult timp, Sla
vici va ridica pe o 
culme neatinsă încă 
expresia literară a ro
mânilor transilvăneni, 
el va găsi la Sibiu. în 
redacția „Tribunei", 
un teren bine pregă
tit de activitatea „Te
legrafului român". în 
același timp, se cuvi
ne subliniat în mod 
deosebit că toți marii 
scriitori și oameni de 
cultură români au fost 
prezenți în pagi
nile publicației sibie
ne, de la Gh. Asachi 
la Mihail Sadoveanui 
Victor Eftimiu sau Lu
cian Blaga (de altfel 
aici a debutat și Al. 
Macedonski).

După 125 de an) 
de apariție, „Telegraful 
român" poate fi apre- 
ciat ca unul din
tre organele de pre
să cu cea mai mare 
vechime din țară și 
din această parte a 
Europei. Harnicii cer
cetători ai Bibliotecii 
„Astra" din Sibiu și 
alți specialiști — isto
rici, filologi etc. — os
tenesc cu folos la pu
nerea în valoare a im
presionantei colecții a 
acestei publicații, evi
dențiind contribuția ei 
istorică la afirmarea 
ființei noastre națio
nale, la îmbogățirea 
tezaurului culturii ro
mânești.

Alexandru 
PORȚEANU

---------- CARTEA
Anul 1978 va continua o activitate care anul trecut a îm

plinit 25 de ani — ne-a spus criticul de artă Modest Morariu, 
redactor-șef al editurii „Meridiane". în cursul primelor două 
trimestre sint in pregătire și vor apărea : un amplu album 
monografic închinat lui Alexandru Ciucurencu cu textul lui 
Mircea Deac, album pe care artistul, deși și-a dorit-o foarte 
mult, nu a mai apucat să-1 vadă, un album Ștefan Luchian 
cu comentariul lui loan Alexandru, o deosebit de interesantă 
cercetare monografică consacrată lui Ion Andreescu de pic
torul Vasile Varga și Eleonora Costescu, monografia Ștefan 
Dimitreseu de Claudiu Paradais.

In seria „Artiști români" vor apărea monografiile Ștefan 
Constanlinescu de Mircea Grozdea și Alexandru Mohi de 
Negoiță Lăptoiu. Un album interesant va fi și cel intitulat 
„Cintarea României", care va ilustra lucrările cele mai izbu
tite afirmate in cadrul primei ediții a festivalului.

DE ARTĂ —
Anul acesta se împlinesc 130 de ani de la revoluția din 

1848 — aniversare ce va fi omagiată printr-un album intitulat 
„România revoluționară". Din domeniul artei vechi româ
nești ne ocupăm și de Pictura murală din Țara Românească 
în sec. XVII — într-o carte al cărei autor este Carmen Dumi
trescu. Un foarte interesant eseu al lui Răzvan Teodorescu, 
intitulat Piatra Trei Ierarhilor, susține ilustrația unui album 
care prezintă ornamentația strălucită a cunoscutului monu
ment de la Iași.

în domeniul artei universale, în cadrul colecției „Clasicii 
picturii universale", semnalăm apariția albumelor : Leonardo 
da Vinci, Giovanni Bellini, Frans Hals, Rembrandt Van Rijn. 
In colecția „Biblioteca de artă" vom publica o serie de lucrări 
de referință, precum : Universul lui Rubens de Jacob Burck- 
hardt. Civilizația vechii Europe de Guido Mansuelli, Ar
heologie și impostură de Jean Pierre Adam, Pictori olandezi

și flamanzi din sec. XVII de Eduard Plietzsch, Postimpresio- 
nismul de John Rewald, Arta feudală și rolul ei social 
de Andre Scobeltzine, Arta poloneză în sec. XVII de Mariusz 
Karpowiez, Morfologia goticului de Jurgis Baltrusaitis, Cum 
să înțelegem pictura de Lionello Venturi, Jorg Ratgeb — un 
pictor și martir din războiul țărănesc german de Wilhelm 
Fraenger, Meseria de pictor de Renato Guttuso. Civilizația 

- Indusului și enigmele ei de Jean Marie Casai. Aș semnala, 
J de asemenea, unele contribuții interesante ale criticii de artă 

românești : Pontormo și manierismul de V. I. Stoichiță, Phi
dias de Marin Tarangul, Cetatea ideală în viziunea Renaș
terii de Gr. Arbore, Mestrovic de Eleonora Costescu. în co
lecția „Cabinetul de stampe" va apărea Gravura flamandă în 
sec. XVI—XVII de Liza Damadian.

(Urmare din pag. I)

Marina PREUTU

MUZICA------------------------
Agenda muzicală 1978 se a- 

nunță deosebit de bogată. După 
cum este cunoscut, in stagiunea 
1977—1978 teatrele lirice din întrea
ga țară ne propun 42 de premiere, 
dintre care 17 lucrări românești, 
iar filarmonicile au programate 
1 210 prime audiții, dintre care 720 
lucrări românești. Mai intîi, un raid 
la citeva dintre instituțiile muzi
cale bucureștene.

ANSAMBLUL „CIOCIRLIA" va 
prezenta chiar în această lună un 
concert patriotic — cîntece revolu
ționare, ostășești — în care vor 
evolua, după cum ne spune direc
torul ansamblului, colonel Con
stantin Zincă, soliștii : Angela Mol
dovan, Maria Butaciu-Dragu, la
ureată a Festivalului „Cîntarea 
României", Ion Cristoreanu, Maria 
Păunescu, Pop Simion, Elena Zam
fira... Apoi va continua seria tur
neelor in peste 22 de județe ale 
țării, se va pregăti în cinstea zilei 
de 23 August un concert-spectacol 
la care va colabora și colectivul de 
dans „Miorița" — artiști amatori 
de la Casa de cultură a sectoru
lui 8.

ANSAMBLUL „RAPSODIA RO
MANA" ne va oferi în primă
vara acestui an un concert- 
spectacol intitulat „Cîntece de 
viață lungă", buchet de me
lodii populare, romanțe, balade, 
adunate din toate zonele folclorice, 
tălmăcite de orchestra ansamblului 
artistic dirijată de Ionel Budiștea- 
nu. Conducerea acestui colectiv are 
in vedere pentru trimestrul IV al 
anului un spectacol de amploare 
la care vor participa : cor, orches
tră. dansatori, soliști vocali, instru
mentiști, actori, spectacol închinat 
celei de-a doua ediții a Festivalu
lui „Cintarea României".

In curind, premieră la TEATRUL 
SATIRIC-MUZICAL „c. tana- 
SE“ : revista „în luna de miere" 
de C. Constantinescu și Temistocle 
Popa. Se pregătesc o fantezie 
muzicală pentru copii „Și ce dacă 
sint mic" de Ion Mustață și un 
spectacol de music-hall de Petre

Bărbulescu. Autorii spectacolului 
de succes „Căruța cu paiațe" pro
pun în acest an la „Boema" ■ „Ne
vestele vesele de la Boema", iar 
Bogdan Căuș un spectacol satiric : 
„Colocvii despre umor".

Activitate bogată 
la Opera Română

Cea mai apropiată premieră a 
scenei lirice bucureștene — afirmă 
criticul muzical Petre Codreanu, 
directorul Operei Române — va 
avea loc în luna februarie : „Frei- 
schutz" de Weber. Regia — Jean 
Rinzescu, orchestra dirijată de Cor
nel Trăilescu, scenografia — Ro
land Laub. Apoi, in timp ce o e- 
chipă de realizatori români va pre
găti pe scena Teatrului Mare din 
Varșovia „Oedip" de George Enes- 
cu, un grup de artiști polonezi va 
realiza montarea .operei „Conacul 
cu stafii" de Moniuszko. La sfîrșitul 
lunii martie, iubitorii genului vor 
putea viziona baletul „Othello" de 
compozitorul sovietic Maciavarian, 
în regia și coregrafia lui Vasile 
Marcu și scenografia Hristovaniei 
Cazacu. Și, tot în acest an, Anna 
Sokolow, cunoscută regizoare și co
regrafă americană, va compune pe 
muzică de Charles Ives, Olah, Gri- 
goriu — deci muzică românească și 
americană contemporană — un 
spectacol „coupe".

Balet la Operetă
Și TEATRUL DE OPERETA are 

citeva interesante proiecte, dar 
spectacolul care va vedea lumina 
rampei cel mai curind va fi un ba
let : „Omagiu lui Brâncuși" și „Meș
terul Manole" (muzică-colaj: Lucian 
Ionescu), după libretele semnate de 
Gabriel Morărescu și, respectiv, 
Dinu Cernescu, în coregrafia Mi- 
haelei Atanasiu și scenografia lui 
Grigore Doroșenco.

Discul
Casa de discuri „Electrecord", 

după cum ne anunță Teodor Car- 
țiș, încă din această lună are citeva 
imprimări de succes. Vor apărea 
discurile : „Tineri soliști laureați 
ai concursurilor internaționale" 
și „Dansuri simfonice românești" 
(pagini de Paul Constantinescu, Ro- 
galski, Stoia, C. Bobescu), in inter
pretarea Orchestrei filarmonice 
„Oltenia" din Craiova. Cu prilejul 
sărbătoririi a 125 de ani de la naș
terea lui Ciprian Porumbescu, un 
disc va cuprinde selecțiuni din ope
reta „Lăsați-mă să cint". Prota
gonist : colectivul Teatrului de O- 
peretă din București. Vor apărea 
pentru prima oară pe disc tinerii 
cintăreți de muzică populară FI >- 
rea Pascu (Muntenia), Felicia Un- 
gureanu-Tiron (Argeș), Dumitru 
Gingă (Bucovina), Sonia Vlaicovici 
(Banat), cunoscutul rapsod, fluie- 
rașul Ilie Cazacu. Se va edita un 
disc omagial L.P. „Doina Badea".

Dacă răsfoim programările celor
lalte trimestre, vedem notate : In
tegrala „Enescu" (suitele, în inter
pretarea Orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii Române), „Vox 
Maris", Simfonia de cameră, Uver
tura românească — tălmăcite de 
Filarmonica din Iași, la pupitru, Ion 
Baciu. Vor apărea Simfonia a V-a 
de Sigismund Toduță — premiul I in 
„Cintarea României", opera „Iona" 
de Anato! Vieru, două suite de ba
let : „întoarcerea din adincuri" de 
Mihail Jora și „Priculiciul" de Zeno 
Vancea. Ne reține atenția noua în
registrare a celebrei „Tosca" de 
Puccini, cu Virginia Zeani, Herlea, 
Finățeanu, Gabor. Se continuă ci
clurile de discuri : „Istoria muzicii 
universale" — autor Zeno Vancea, 
„Istoria muzicii românești" — autor 
dr. Vasile Tomescu, cunoscutele se
riale folclorice : „întîlnire cu Româ
nia", „Virtuoși ai instrumentelor 
populare", „Mari ansambluri".

Smaranda OȚEANU

Proiecte:
Ion VOICU : „Nu doresc să epuizez lista evenimentelor aces

tui an. a turneelor și concertelor pe care, împreună cu Filarmonica 
«George Enescu» le vom întreprinde in 1978. Oricum, aștept cu 
nerăbdare întilnirea cu Sergiu Celibidache, concertele pe care marele 
dirijor le va propune melomanilor bucureșteni și ieșeni. De aseme
nea, turneul Filarmonicii în R. P. Bulgaria cu prilejul sărbătoririi cen
tenarului Independenței în țara vecină și prietenă, turnee în Turcia și 
Grecia, alături de Valentin Gheorghiu, Mircea Cristescu, în R. D. Germa
nă. Cit privește agenda mea personală, voi cînta la Satu Mare, Craiova, 
pentru muncitorii de la întreprinderea «1 Mai» din Ploiești, pentru oa
menii muncii de la marea întreprindere bucureșteană «23 August», pen
tru iubitorii muzicii din Tîrgoviște. Voi concerta la citeva case de cul
tură, cămine culturale, pentru țăranii cooperatori din citeva coopera
tive agricole fruntașe".

Mihai BREDICEANU: „Anul trecut am tălmăcit împreu
nă' cu Orchestra Filarmonicii «George Enescu» oratoriul : «Soarele 
neatirnărli» de Gh. Dumitrescu, amplă lucrare ce a obținut premiul I in 
«Cintarea României». în actuala stagiune voi oferi în primă audiție: 
«Imn» de Dinu Petrescu, Simfonia a IlI-a de Pascal Bentoiu.

Apoi, turnee (Franța, Brazilia, S.U.A.), iar la Festivalul de primă
vară dedicat muzicii secolului 20, care va avea loc la Paris, voi pre
zenta, alături de o echipă de dansatori ai Operei Române, tineri soliști 
vocali, instrumentiști, spectacolul privind politempia și aplicarea poli- 
metronomului in muzică și coregrafie, al cărui autor sint, spectacol care 
i fost supus recent și aprecierii publicului românesc".

Petre MÎNZUR, directorul Operei din Timișoara : „Spe
răm că baletul «Frumoasa din pădurea adormită» de Ceaikovski 
(coregrafia Ștefan Gheorghe) va fi o premieră de succes a tea
trului nostru. în rolurile principale vor putea fi aplaudați : Rodica 
Muga, Aurora Buzoianu, Francisc Valkai, Ion Gîrba. De asemeni, ce
lebra operă «Paiațe» de Leoncavallo este mult așteptată de iubitorii 
genului liric. Avem notat în proiectele noastre un balet românesc, spec
tacol cu care ne vom prezența la concursul din cadrul Festivalului 
național «Cîntarea României»".

Ion IERCOSAN — solist al Operei române din Cluj-Napoca : „Ion 
de operă românească, 
«Boris Godunov») este 
roluri pentru bași. îl 
va avea loc premiera 
clujean. Aici au mai

din opera «Năpasta» de Sabin Drăgoi, in creația 
in literatura muzicală universală (după Boris din 
unul dintre cele mai fascinante, mai complexe 
pregătesc din toamnă și iată că in această lună 
operei lui Sabin’ Drăgoi pe scena teatrului liric 
susținut acest rol doi mari cintăreți: Constantin Ujeicu. George Bu
suioc, amipdoi sub directa îndrumare a compozitorului Sabin Drăgoi și 
aceasta mă obligă o dată mai mult. Sper ca publicul să aprecieze mon
tarea modernă — regia Ilie Balea, efortul întregii echipe de soliști. 
Amintesc în rolul Ancâi pe Margareta Virban, in rolul lui Dragomir — 
Ion Tordan. Așadar, «Năpasta» de Sabin Drăgoi va vedea lumina 
rampei, în ianuarie, pe scena operei clujene".

MOTRU
de brigadă la mina Lupoaia. Moment 
memorabil ?

— Dimineața aceea cînd am ieșit 
din șut și am primit garoafe de la 
Ișalnița — îmi răspunde minerul. 
Cînd împreună cu ortacii am stabilit 
recordul la înaintare în abataj pe 
falia a doua : 150 metri, adică 40 000 
tone de lignit.

— Dar ce legătură e aici cu garoa
fele de... Ișalnița ?

— Păi este, pentru că lignitul nos
tru se transformă nu numai in forța 
și căldura termocentralei de acolo, ci 
și în... garoafele de la sera din Ișal- 
nița', cea mai mare din țară. Din 
acelea cu care am fost primit cînd 
am ieșit din șut.

Inginerul Clement Popescu, direc
torul minei, e ceva mai sobru în re
memorări : prima — atunci cînd 
mina a rămas sub graficul de pro
ducție, în luna august. Și a doua, le
gată de ea- — în septembrie, cînd 
și-au luat revanșa față de ei înșiși, 
dînd „la zi" citeva zeci de mii de 
tone peste plan.

— E vorba, mai precis, de o nouă 
treaptă in aplicarea în practică a cu
noscutei inițiative a colectivului de 
aici : „Mina — o puternică familie 
socialistă". E treapta stăpînirii tehni
cii înaintate, a modernelor utilaje cu 
care sîntem înzestrați.

întrebăm la Motru de timpul liber 
al minerilor. în primul rînd acesta 
este legat de cele două case de cul
tură, care fac aproape zilnic „săli 
pline", sălile de repetiții ale corului 
de 80 de persoane, fanfarei și tara
fului și, de bună seamă, tihna fa
miliei, în fața miilor de „mici ecra
ne", ba chiar — de ce nu ? — o „ie
șire în familie" la restaurantul „Mo
tru".

Dar certitudinea Motrului pornește 
mai ales de la prezent. Producția in
dustrială a orașului (căci nu e doar 
un oraș al cărbunelui) se apropie 
anul acesta de 800 000 000 lei. Pentru

t V
PROGRAMUL 1

în jurul orei 12, transmisiune 
directă de la Palatul Republicii : 
Ceremonia semnării documentelor 
oficiale dintre Republica Socialis
tă România și Republica Federală 
Germania
• Melodii populare

12.35 Roman foileton. Episodul 2. Re
luare

13.35 Concert de prînz. Interpretează 
orchestra simfonică și corul Ra
dioteleviziunii. Dirijori: Emanuel 
Elenescu și Liviu Ionescu

14.35 Un fapt văzut de aproape
15,00 Agenda cultural-artistică
15,30 Anul sportiv 1977 — emisiune re

trospectivă (partea a Ill-a). Tn 
cuprins: cele mai frumoase faze 
din meciurile de fotbal disputate 
pe stadioanele din întreaga lume: 
200 de goluri în 90 de minute!

17,10 Clubul tineretului

anul care vine va depăși miliardul. 
Iar pentru anul 1980. fabricii de cio
rapi din oraș i se va mai adăuga o 
alta, unde soțiile și fiicele minerilor 
își vor demonstra tradiționala măies
trie în ale tricotajelor.

Un puternic impuls pe calea dez
voltării celui mai tînăr oraș al mi
nerilor l-a constituit vizita din 
august a tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu. împreună cu creatorii 
istoriei vii a acestor locuri, secre
tarul general al partidului a schițat 
temerare planuri ale orașului Motru, 
care va avea în 1980 o populație de 
20 000 de oameni : noul centru ad
ministrativ, cu o piață largă, un 
supermagazin, un hotel cu 120 locuri, 
o gară, 1 980 apartamente și cămine 
cu 1 200 locuri pentru nefamiliști...

în același an, la sfîrșit de cincinal, 
rodul faptei sădite de omul erei 
noastre pe aceste meleaguri va cîn- 
tări multe milioane tone de lignit 
pe care le vor da „la zi" minerii 
din abatajele bazinului carbonifer 
Motru. Este vorba, de fapt, de o 
nouă etapă a dezvoltării orașului, 
de o nouă forță a rădăcinilor lui — 
abatajele. De un viitor îmbrăcat în 
hainele certitudinii. Atestat cu o 
nouă forță de înaltul forum al co
muniștilor — Conferința Națională a 
partidului.

...Ieșeau din șut minerii de la 
Lupoaia, sorbind printre gene puri
tatea zăpezii ce . acoperise dealurile 
din jur. Cîțiva, mai tineri, nu rezis
tară tentației : au început să arunce 
bulgări în sus, să se hirjonească stri- 
gind veseli. Veselia își avea temeiul 
ei :

— Mina și-a îndeplinit planul a- 
nual înainte de termen. Pe locul 
întii, în întrecerea dintre brigăzi — 
cea' a lui Gheorghe Pigui — 330 000 
tone. Primul record de acest fel al 
minei.

Moment de viață memorabil. Unul 
din multele mii de momente care al
cătuiesc viața acestor oameni, din 
care se face istoria. A Motrului, a 
țării intregi.

18.10 Săptămîna politică internă șl in
ternațională

18.25 Antologia filmului pentru copii și 
tineret: Stan și Bran

19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20.30 Publicitate
20.40 Ciclul „Mari filme western": „Va

lea focului". Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor america
ne

22,00 Telejurnal
• Sport

22.25 întîlnire cu satira și umorul

PROGRAMUL 2
19.50 Reportaj TV: Satul — această 

mare și ' frumoasă realitate a pa
triei

20.10 Secvențe lirice: De la romanță 
la operă — recital Ion Ghitan; 
Selecțiuni din „Liliacul" de J. 
Strauss; Selecțiuni din „Tara su- 
rîsului" de Lehar

21,05 Schiță de autoportret: Cella De- 
lavrancea

21.40 Cîntec tînăr. întîlnire cu inter- 
preți apreciați de muzică pop 
și folk

22,00 Dicționar cinematografic
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Felicitările transmise de dumneavoastră cu ocazia preluării de către 
mine's funcției de președinte al Confederației Elvețiene m-au bucurat foarte 
mult. Vă exprim pentru aceasta cele mai calde mulțumiri și folosesc prilejul 
să vă transmit la rindul meu urări cordiale de fericire personală și de 
prosperitate pentru viitorul țării dumneavoastră.

WILLI RITSCHARD
Președinte federal 

al Confederației Elvețiene

Cronica zilei Recepție la Ambasada Republicii Cuba

I După
| 40 de ani
I
I
I
I
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Acum patru decenii au venit 
pe lume două surori gemene : 
Elena și Maria. Cum în vre
mea aceea, mamei lor, Sevasta 
Mitroi, îi era cu neputință s-o 
crească măcar pe una din ele, 
darămite pe amîndouă. gemenele 
au fost încredințate unui orfe
linat, de unde una a plecat in
tr-o parte a țării, alta în cea
laltă parte. Ani și ani la rind, 
surorile n-au știut una de alta, 
și nici de mama lor. Abia la 
vîrsta de 29 de ani, cu ajutorul 
miliției, Elena și-a regăsit ma
ma. Apoi, tot ea, domiciliată in 
prezent în Tîrgoviște, a cerut 
din nou ajutorul miliției, pen
tru a da și de urma surorii ge
mene. După îndelungi investi
gații și căutări prin diferite ar
hive, organele de miliție au 
Izbutit s-o găsească și pe cea
laltă soră geamănă, Maria, în 
satul Rădulești, județul Tele
orman. Și iată că, după 40 de 
ani de cind au venit pe lume, 
cele două surori sînt din nou 
împreună.

Un record, 
două 
recorduri

Că nu numai în lumea spor
turilor se înregistrează recor
duri de mare răsunet, o atestă 
și vestea primită in acest în
ceput de lună și de an, de la o 
fermă a întreprinderii agricole 
de stat Laza din județul Vaslui. 
O frumoasă joiana, îngrijită „ca 
la carte" de Constantin Iliuță, 
i-a răsplătit strădania acestuia 
cu o producție record de 8 453 
litri lapte intr-o perioadă de 
lactație de 305 zile. Este un re
cord nu numai pentru județul 
Vaslui. Dar care record se pare 
că nu va avea o viață prea lun
gă. în acest an, alte două jo- 
iane, de la aceeași fermă, se 
dovedesc din primele zile veri
tabile „fabrici de lapte", de da
ta aceasta din lotul îngrijit de 
Gheorghe Butnaru. Dar nici 
Iliuță nu se lasă : „O să vedem 
noi care pe care". Să vedem 1

Le-a stat... 
ceasul, 
nu alta!
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Aniversările UNESCO pentru 1978
Ca in fiecare an, și în 1978 vor fi 

sărbătorite în întreaga lume, la pro
punerea Organizației Națiunilor Uni
te pentru Educație, Știință și Cul
tură — UNESCO — numeroase e- 
venimente istorice, precum și însem
nate personalități ale vieții culturale 
și științifice. Printre acestea se re
marcă și aniversările a patru scrii
tori români: Emil Gîrleanu, Ion 
Păun-Pincio, Elena Farago — 100 de 
ani de la naștere, și Costache 
Conachi — 200 de ani de la naștere. 
De asemenea, se împlinesc în a- 
ceastă lună 100 de ani de la apa
riția revistei bisăptăminale „Femeia 
română".

Din rîndul personalităților de peste 
hotare ce vor fi sărbătorite, la reco

mandarea UNESCO semnalăm pe 
scriitorii francezi Voltaire, Jean 
Jacques Rousseau și naturalistul sue
dez Cari von Linne — 200 de ani de 
la moarte, scriitorul rus Nikolai A- 
lekseevici Nekrasov — 100 de ani 
de la moarte, umanistul și omul po
litic englez Thomas Morus — 500 de 
ani de la naștere, poetul german 
Clemens Brentano — 200 de ani de 
la naștere, și savantul sovietic Kon
stantin Skriabin — 100 de ani de la 
naștere. Anul acesta va fi celebrată 
și o mare figură a gîndirii antice, 
filozoful grec Aristotel, de la a cărui 
moarte se împlinesc, în august, 2 300 
de ani.

(Agerpres)

Vineri, gerieralul-colonel Ion Cu
man, ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu o delegație militară, a ple
cat spre Havana, unde, la invitația 
generalului de armată Raul Castro 
Ruz, ministrul forțelor armate revo
luționare, va face o vizită oficială în 
Republica Cuba.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
erau prezenți prim-adjunctul și ad- 
juncți ai ministrului apărării națio
nale, generali și ofițeri superiori.

Erau de față dr. Humberto Cas
tello, ambasadorul Republicii Cuba, 
și membri ai ambasadei, precum și 
atașați militari acreditați la Bucu
rești,

cinema

ȘTIRI SP a
• ..Turneul campionilor" la tenis a 

programat la „Madison Square Gar
den" din New York partida derbi 
dintre jucătorul argentinian Guiller
mo Vilas și americanul Jimmy Con
nors. doi dintre favoriții concursului. 
Victoria a revenit cu 6—4, 3—6, 7—5 
lui Guillermo Vilas, care obține ast
fel al doilea succes consecutiv. Tot 
două victorii totalizează suedezul 
Bjorn Borg și americanul Brian Got
tfried.

în ultima zi a preliminariilor se 
vor desfășura următoarele întilniri : 
grupa A': Connors-Orantes ; Vilas- 
Dibbs ; grupa B : Gottfried — Borg ; 
Tanner-Ramirez.

• Turneul internațional feminin 
de tenis de la Washington a conti
nuat cu disputarea ultimelor partide 
din cadrul optimilor de finală. Cam-

ORTIVE
pioana olandeză Betty Stove a în
vins-o cu 6—1, 6—4 pe Julie Anthony 
(S.U.A.) și urmează să o întîlnească 
în sferturile de finală pe jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici.

Alte rezultate : Joanne Rușsell — 
Regina Marsikova 6—3, 6—3 ; Marti
na Navratilova — Janet Newberry 
6—3, 6—2 ; ' Dianne Fromholtz —
Laura Dupont 6—2, 3—6, 6—4.

• Campionatul național de hochei 
pe gheată a programat aseară, pe 
patinoarul artificial „23 August1* din 
Capitală, meciul dintre echipele 
Steaua și S.C. Miercurea Ciuc. Ho- 
cheiștii bucureșteni au obținut vic
toria cu scorul de 8—2 (2—1, 4—0, 
2—1). Astăzi, de la ora 18. tot pe pa
tinoarul „23 August", are loc derbiul 
bucureștean : Steaua — Dinamo.

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR

IOmul mergea liniștit spre 
casă. Deodată, s-a pomenit cu 
doi vlăjgani, barîndu-i calea :
— Și cum zici că te cheamă, 

vericule ?
Omul a dat să plece, dar a 

Ifost înșfăcat de cei doi și asal
tat cu alte întrebări :

— Ciți bani ai la tine ? Scoa- 
Ite tot, că altfel...

Cei doi l-au buzunărit, 1u- 
îndu-i banii pe care-i avea : 
130 de lei:

I— Puțini, foarte puțini — au 
spus indivizii. Dacă aveai mai 
mulți, te iertam de pardesiu.

IAșa că, acum... dezbrăcare^ !
I-au luat pardesiul, l-au lăsat 

și fără ceasul de la mînă, după 
Icare indivizii s-au făcut nevă- 

zuți. Omul a reclamat imediat 
la miliție ; s-a pornit, tot ime
diat, în căutarea făptașilor. Care I făptași (frații Constantin și Du
mitru Diță din Letca Nouă — 
Ilfov) au simțit că le stă ceasul, 

Ivăzîndu-se atît de repede prinși. 
Acum e rîndul celor doi frați să 
răspundă la întrebările ancheta
torilor. După care, răspunderea I pentru fapta săvirșită o vor îm
părți tot „frățește".
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Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
face cunoscut că pe DN 7 A — Gura 
Lotrului, Voineasa, Obîrșia Lotrului 
— circulația este întreruptă din cauza 
pericolului căderilor de stînci in zona 
km 49, la punctul Cataracte, Circu

lația este asigurată, pentru toate ve
hiculele echipate corespunzător pen
tru iarnă, pe drumul forestier Voi- 
neasa-Mănăileasa, km 67, pe DN 7 
A. Devierea circulației este semna
lizată pe DN 7 A la ambele inter
secții.

(Agerpres)

Recomandări pentru cură balneară și odihnă 
în prima lună a anului

| Taxiul 
I grăbit
Ivi»*’ ... ,Abia a început noul an, și 
Iată că ni se semnalează și pri

mele încălcări grosolane ale ce
lor mai elementare reguli de 

I circulație, cu urmări dintre cele 
mai grave. Un taximetru, de la 
secția transporturi auto din o- 
rașul Oțelul Roșu, județul Ca- 

Iraș-Severin, a plecat intr-o 
cursă obișnuită, cu doi pasageri. 
O cursă „obișnuită" și nu prea, 

Ide vreme ce taximetristul O. N. 
a confundat strada (și încă alu
necoasă) cu o pistă de raliu, 
circulind cu viteză excesivă. 

IAșa se face că, la un moment 
dat, taxiul a derapat și șoferul 
a pierdut controlul volanului. 

I Mașina a intrat pe partea stin
gă a străzii și s-a tamponat 
violent de un autobuz care ve
nea din sens opus. Taximetris- 

Itul și unul din pasageri n-au 
mai putut fi salvați.

| Trei tați 
| căutați

Trei tați din județul Satu 
IMare — deși nu se cunosc și nu 

s-au văzut niciodată în viața lor 
— seamănă ca trei picături de 

Iapă. Prin natura faptei lor : toți 
trei și-au abandonat familiile, 
cu cîțiva ani in urmă, plecînd 
fără adresă. Toți trei iși schimbă 

I mereu locul de muncă, pentru 
a se sustrage de la elementara 
obligație de achitare a pensiei 

Ide întreținere a propriilor copii. 
Numele lor : Al. Ionescu (din 
Satu Mare, bd. Cloșca nr. 18), 
Andrei Schmutzer (din comuna 

ITurulung) și Vasile Berinde 
(din Negrești-Oaș, str. Vrădicel 
nr. 26).

Cei care știu cumva unde se 
Iaflă cei trei tați sînt rugați să 

le îndrume pașii spre casele și 
copiii lor. iar dacă tot nu vor. 

Isă anunțe primul organ de mi
liție.
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Numeroase stațiuni 
de odihnă și cură bal
neară, încă din acpas- 
tă primă lună a anu
lui, iși așteaptă oas
peții. Specialiștii con
sideră că, de regulă, 
tratamentul balnear în 
luna ianuarie este deo
sebit de propice pen
tru a preîntimpina re
cidivele unor maladii 
ce apar de obicei în 
sezonul rece. Iată cî- 
teva stațiuni pentru 
care puteți opta: • 
AMARA (județul Ialo
mița), situată la 7 km 
de Slobozia, oferă — ca 
factori naturali — apgj 
sulfatată, clorurosodi- 
că a lacului, nămolul 
sapropelic, apă mine
rală sulfuroasă pentru 
cura internă. Indicații 
de cură: afecțiuni ale 
aparatului locomotor, 
ginecologice, ale siste
mului nervos perife
ric, boli de piele. • 
BORSEC (județul Har
ghita) dispune de ape 
minerale carbogazoa- 
se, bicarbonatate, cal- 
cice, sodice, hipotone, 
nămol de turbă. Indi
cații : afecțiuni ale tu
bului digestiv, ale 
glandelor endocrine și 
aparatului cardiovas
cular. • BUZIAȘ (ju
dețul Timiș), situată in 
lunca rîului Timiș, la 
33 km de Timișoara, 
stațiunea oferă posibi
litatea unei eficiente 
cure cu ape minera
le, în tratarea afecțiu
nilor aparatului car
diovascular, ale. tubu
lui digestiv, aparatu
lui urinar și în cazul 
anemiei. • CACIU- 
LATA - CALIMA- 
NEȘTI (județul Vil- 
cea). Stațiunea asigu
ră tratarea afecțiuni
lor tubului digestiv, 
ale aparatului urore- 
nal, locomotor și apa
ratului respirator. • 
GOVORA (județul 
Vîlcea). Apele mine
rale clorurosodice, io- 
durate, bromurate, 
clorurosodice sulfu
roase, oligomlnerale 
contribuie la amelio
rarea afecțiunilor apa
ratului locomotor, a- 
paratului respirator, 
tulburărilor circulatorii 
periferice. • HER-

• Diamantele negre : PATRIA — 
9.15; 12,30; 16; 19,15.
• Dantelăreasa: SALA PALATU
LUI — 17; 20.
• Aventurile maimuței Nuky : 
CAPITOL — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Mateiaș gîscarul : TIMPURI 
NOI — 11,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Scaramouche : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30.
• Rîul care urcă muntele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18.15;
20.30, GLORIA - 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Evadați din viitor : SCALA —
8,45; 11; 13,30; 15.45; 18,15; 20,45, 
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Căluțul cocoșat — 9,30; 11,30;
13,30; 15.30, Misterul lui Herodot
— 18; 20 : DOINA.*
• Mark polițistul î VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• împușcături sub clar de lună :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Condurul și trandafirul î FE
ROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,15,
EFORIE — 9; 12; 15,30; 19, FLA
MURA - 11,30; 15.45; 19.
• Sărbătoarea sălbatică : FLA
MURA — 9.
• Iarba verde de acasă : LIRA — 
15t30; 18; 20,15.
• Marea cursă: PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17.
• Al șaptelea continent ; BU-
ZEȘTI — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. ARTA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• imposibila poveste de dragoste: 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Eclipsa — 9,45; 11.45, Donald 
Duck și alții —- 14; 16,15, Regia 
John Ford — 18,30; 20,30 : CINE
MATECA.
a Poruncă întunecată : GIULEȘTI
— 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ură : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint : 
BUCEGI — 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.15.
• Melodiile Broadwayului : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Marele singuratic : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.
• Cîntecul lebedei : AURORA —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Mama : CINEMA STUDIO —
10; UU 14r-16; 18; 2(L^COXBOCENI.....
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Regăsire : PACEA — 16; 18; 20.
• Omul liniștit : MUNCA — 15,45; 
19.
e Iarna bobocilor : POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : FLACĂRA — 11; 13,30; 16;
18.30; 20.30.
• Fair-play ; COSMOS — 16;
18; 20.
• Melodiile nopții albe : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.

în zilele de 4—6 ianuarie a.c., o 
delegație de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de tovarășul Bruno Mahlow, 
adjunct al șefului Secției relații in
ternaționale a C.C. al P.S.U.G., a e- 
fectuat o vizită de prietenie în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R. 
Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., Comitetul județean Argeș 
al P.C.R., a vizitat unele obiective 
economice și social-culturale.

Membrii delegației au fost primiți 
de tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. A fost pre
zent Siegfried Bock, ambasadorul 
R.D. Germane la București.

★
Vineri, 6 ianuarie a.c., George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Junji Yamada, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Japoniei in Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

Cu prilejul celei de-a XlX-a ani
versări a victoriei Revoluției cuba
neze — sărbătoarea națională a po
porului cubanez, ambasadorul Re
publicii Cuba la București. Humberto 
Castello, a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru a.1 guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, Secretar al C.C. al 
P.C.R, Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului. Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Suzana Gâdea, Ion 
Cosma și Petre Blajovici. miniștri. 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, Tamara Dobrin,

vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Dumitru 
Turcuș, adjunct do șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Marin Nico- 
lqscu, adjunct al ministrului apără
rii naționale, Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale. reprezentanți ai altor in
stituții centrale și organizații ob
ștești,- oameni de artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PRIVIND ORGANIZAREA 
PRODUCȚIEI Șl A MUNCII l'N CONSILIILE INTERCOOPERA TISTE

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 ianuarie. In țară : Vremea se va 
încălzi treptat, în cea mai mare parte 
a țării. Cerul va fi variabil, cu tnno- 
rări mai pronunțate în nordul și estul 
țării, unde vor cădea precipitații slabe, 
mai ales sub formă de lapovițâ și nin
soare. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat cu intensificări pină la 40—50 
km/oră în nordul țării, iar la munte 
pină la 60—30 km/oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 10 
și zero grade, Izolat mal coborîte la 
începutul intervalului, iar cele maxime 
între minus 3 șl plus 7 grade. In nord- 
vestul țării, izolat, se va produce polei. 
Local, ceață. In București : Vreme în 
curs de încălzire. Cer variabil. Vîrit 
slab pină la moderat. Ceață slabă.

„NEWSWEEK"

CULAN’E (județul Ca- 
raș-Severin). Stațiu
nea dispune de ape 
minerale termale ușor 
radioactive, cu mi
neralizare variată 
și compoziție diferită. 
Aici pot fi tratate a- 
fecțiunile aparatului 
locomotor și sistemu
lui nervos periferic • 
MONEASA (județul 
Arad), situată la poa
lele masivului Codru 
din Munții Apuseni, 
într-o zonă depresio- 
nară înconjurată de 
păduri, dispune de ape 
minerale. Indicații de 
cură : afecțiuni ale 
aparatului digestiv, lo
comotor și sistemului 
nervos periferic. O- 
dihnă pentru conva
lescență sau pentru 
cei cu nevroză asteni
că • SÎNGIORZ BAI 
(județul Bistrița-Nă- 
săud). Factori cura
tivi : izvoare cu ape 
minerale carbogazoa- 
se, bicarbonatate, mag- 
neziene, radioactive și 
nămol mineral. Indi
cații : afecțiuni ale a-

paratului digestiv și 
glandelor anexe.

După cum am fost 
informați, începind de 
la 10 ianuarie se asi
gură plasări și în sta
țiunile Poiana Brașov, 
Predeal, Sinaia, Buș
teni, Pucioasa, Cheia, 
Breaza, Tușnad. Va
tra Dornei, Eforie 
Nord.

Din dorința de a 
facilita sejurul oa
menilor muncii care 
pleacă la odihnă și 
doresc să cunoască 
mai multe stațiuni în 
timpul concediului, în
treprinderea de tu
rism, hoteluri și res
taurante București a- 
sigură locuri în stațiu
nile menționate înce- 
pînd cu o durată mi
nimă de 3 zile.

Biletele pot fi pro
curate de la filialele 
de turism ale I.T.H.R. 
București, Bd. 1848 nr. 
4, Bd. N. Bălcescu nr. 
35, Bd. Republicii nr. 
4 și 68 și Calea Grivl- 
ței nr. 140.

In fotografie : popas 
la Păltiniș.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică): 
Câștigătorul trebuie ajutat — 20, 
(sala Atelier) : Cine a fost Adam'.’

• Filarmonica „(Jeorge Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Varujan Cozighian — 20, 
(sala mică a palatului) : Ciclul : 
„Formații camerale din orașele 
țării". Quartetul „Pro Camera** al 
Filarmonicii din Cluj-Napoca — 18.
• Opera Română : Walkiria — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19.30.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bu-
Uinctra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19.30, (sala Grădina
Icoanei) : Anecdote provinciale
— 20.
• Teatrul Mic : Omul — conti
nuați să puneți întrebări — 15,30, 
Efectul razelor gamma asupra a- 
nemonelor — 19,30.
• Teatrul de comedie: 12 oa
meni furioși — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : întoarcerea fiului risipitor — 
19.30. (sala Studio) : Viziuni fla
mande — 19.
• Teatrul Glulești : Romanțioșii
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : După datina străbună
— 19,30.
• Teatru! „I. Vasilescu" : Bal la 
revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 10. Acțiunea Co- 
dalbul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia . — 10; 19,30.

I 
L.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

• SECRETUL AURO
REI BOREALE. Prima expli
cație completă a aurorei boreale 
a fost furnizată recent de către 
specialiști ai Universității din 
California (S.U.A.). în ciuda 
multor elemente cunoscute — 
cum ar fi. de pildă, faptul că 
protoni și electroni accelerați 
în cimpuri electrice puternice 
intră în coliziune cu atomi și 
molecule din atmosferă, elibe- 
rind energie sub formă de lu
mină — pentru explicarea com
pletă a acestui fenomen lipseau 
citeva ..verigi" importante. Cer
cetările efectuate din sateliți au 
dezlegat și ultimele elemente de 
mister. Au fost detectate, astfel, 
cimpuri electrice de 50 de ori 
mai puternice decit se credea 
pină acum, ele fiind situate la 
1 600 — 8 000 km înălțime. A- 
ceasta este, în realitate, zona de 
formare a aurorei boreale.

• RECESIUNEA Șl 
VALUL DE SINUCIDERI. 
Potrivit unei anchete întreprin
se de agenția niponă de presă 
„Kyodo", începind de la 1 no
iembrie 1977, în Japonia au 
fost semnalate 54 cazuri de si
nucidere in rîndul patronilor 
de mici întreprinderi, precum și 
alte cinci cazuri de sinucideri 
colective ale unor familii. Intre 
aceste fenomene și recesiunea 
economică din Japonia există o 
strînsă legătură, relevă agenția 
citată, subliniind că zece dintre 
sinucigași erau persoane condu
cătoare de întreprinderi textile 
și de construcție, sectoarele cele 
mai afectate de criză.

• ACUPUNCTURA 
ÎMPOTRIVA TOXICO
MANIEI. Pe lingă utilizările 
de pină acum ale acupuncturii

în vederea tratării unor mala
dii, specialiștii au descoperit 
un nou domeniu : lupta împo
triva toxicomaniei. Două ace 
legate la un mic generator e- 
lectric (care produce un curent 
de 12 volți) și plasate în pavi
lionul urechilor constituie un 
tratament sigur al intoxicațiilor 
cu narcotice, susțin specialiști 
din Hong Kong. Acest trata
ment se efectuează timp de 
două săptămîni, citeva ore pe 
zi. Avantajul metodei constă în 
faptul că nu produce efecte se
cundare și în plus costul trata
mentului este fdarte ieftin.

• FALSURI IN SERIE.
Un restaurator de tablouri lon
donez a recunoscut că în ulti
mul sfert de veac a falsificat 
un număr de 2 000 de tablouri. 
Falsurile imitau pînze ce
lebre pictate în secolul trecut., 
cu predilecție picturi semnate 
de John Constable și Samuel

Comuna Scornicești din Județul 
Olt a găzduit, vineri, lin interesant 
schimb de experiență cu tema „îm
bunătățirea stilului și a metodelor 
de lucru folosite în organizarea pro
ducției și a muncii de consiliile in- 
tercooperatiste în vederea realizării 
exemplare a programelor de dezvol
tare economică prevăzute pentru ac
tualul cincinal și a creșterii eficien
tei întregii lor activități", organizat 
de U.N.C.A.P.. în scopul generali
zării experienței pozitive acumulate 
în acest domeniu de consiliul inter- 
cooperatist din localitatea amintită.

La lucrări au luat parte Constan-, 
tin Sandu, prim-secretar al Comite
tului județean Olt al P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean. Bela 
Cseresnyes, vicepreședinte al consi
liului U.N.C.A.P., vicepreședinții 
uniunilor județene ale cooperative
lor agricole de producție din întrea
ga tară, președinții consiliilor inter-

cooperatiste model din fiecare județ, 
instructori ai U.N.C.A.P.

Reuniunea a prilejuit un larg și 
util schimb de opinii asupra modului 
în care acționează birourile consi
liilor intercooperatiste pentru înfăp
tuirea ritmică și în etape a prevede
rilor programelor concrete de dez
voltare economică stabilite pentru 
fiecare unitate în parte, necesității 
urmăririi decadale a realizării sarci
nilor planului anual de producție și 
a livrărilor de produse la fondul de 
stat, acțiunilor ce s-au întreprins și 
se impun și în viitor in vederea 
finalizării unor importante obiective 
agrozootehnice, de îmbunătățiri fun
ciare și de redare în circuitul agricol 
a suprafețelor de teren slab produc
tiv, prin asocierea mai multor coo
perative agricole învecinate, precum 
și asupra măsurilor menite să con
ducă la sporirea eficientei economice 
in toate unitățile rămase în urmă si
la ridicarea lor la nivelul celor 
avansate. (Agerpres)

Scrutmd spațiul cosmic în căutarea 
unor răspunsuri la enigmele universului

Sub titlul „CAUTIND CEEA CE ASCUNDE UNIVERSUL", publi
cistul american Henry T. Simmons, specializat în comentarea eveni
mentelor științifice, relatează intr-un articol recent despre rezultatele 
celor mai noi investigații astronomice întreprinse cu ajutorul sate
liților artificiali ai Pămintului.

Astronomia empirică este poate eea 
mai veche știință, începuturile ei da- 
tînd de acum peste 5 000 de ani. Și 
totuși, cele mai spectaculoase și mai 
semnificative descoperiri privind na
tura universului au avut loc în seco
lul nostru, mai precis în ultimele 
două decenii ale acestuia.

■ La'margnrea: acelei părțt-a univer
sului ce poate fi observată de pe Pă- 
mînt, la distanțe de circa 12 miliarde 
de ani-lumină, astronomii au desco
perit corpuri cerești de tipul stele
lor, pe care ei le-au numit cvasari. 
în alte zone ale spațiului cosmic, as
tronomii au descoperit un alt feno
men — așa-numiții pulsari, corpuri 
cerești cu o viteză de revoluție ex
trem de mare, formate din conglo
merate de neutroni. O descoperire re
centă și mai surprinzătoare o consti
tuie așa-numitele „black-holes" (găuri 
negre) — corpuri cerești care, prin- 
tr-un proces de reducție, au ajuns la 
o densitate ce o depășește pe cea a 
pulsarilor și ale căror timpuri gravi
taționale sînt atît de puternice incit 
depășesc toate celelalte forțe fizice și 
împiedică emisiunile luminoase sau 
orice alt fel de radiații. Acestea sînt 
pină acum cele mai curioase corpuri 
ale universului fizic.

Descoperirea unor fenomene cosmi
ce ca pulsații, cvasarii sau „black- 
holes" este principala preocupare a 
astronomiei empirice. Marea impor
tanță a acestor fenomene cosmice 
constă în aceea că ele, dezvăluie 
cele mal extreme forme și compor
tări ale materiei și energiei în cu
prinsul universului fizic și prin a- 
ceasta vor putea da, în cele din 
urmă, răspuns unor întrebări ca ace
lea legate de originea și evoluția uni
versului.

Dintre factorii care au determinat 
aceste noi descoperiri, cel mai im
portant a fost, desigur, introducerea 
în cursul deceniilor trecute a • unor 
metode noi de observație. Bunăoară, 
mulțumită dezvoltării tehnologiei ra
darului, cercetătorii noii discipline 
denumite radioastronomie au fost a- 
ceia care au descoperit cvasarii și 
pulsarii, precum și existenta în spa
țiul interstelar a cîtorva duzlne de 
tipuri de molecule chimice a căror 
prezență sugerează că formele de 
viată facilitate dc prezența carbonu
lui s-ar putea să nu constituie o ca
racteristică unică a Pămintului.

însă chiar prin intermediul aces
tor noi metode de cercetare, astrono
mii nu puteau capta întregul spectru 
al undelor electromagnetice ce stră
bat universul și aceasta pentru faptul 
că jumătate din aceste radiații sînt 
oprite de atmosfera terestră. Posibi
lități noi, nebănuite, de a depăși a- 
cest obstacol au apărut prin recurge
rea la sateliți ; se poate spune că, în 
istoria cercetărilor astronomice, de
ceniul actual va fi marcat de stu
dierea emisiunilor cosmice de raze 
X, intrucit aceste studii au dus la 
descoperirea celor mai interesante.

mai misterioase și mai frapante fe
nomene cosmice.

Descoperirea principală a fost a- 
ceea că un număr considerabil al 
corpurilor cerești ce emit raze X 
fac parte din constelații binare, for
mate dintr-un astru vizibil ce gravi
tează in jurul altui astru, adesea in
vizibil. în cinci dintre cele opt con
stelații binare emițătoare de raze X, 
astrul vizibil — denumit și gigant al
bastru — emite de citeva mii de ori 
mai multă energie decit Soarele nos
tru.

Și mai Interesant este faptul că 
multi dintre componentii invizibili ai 
sistemelor binare par să fie „găuri 
negre". Forța de gravitație extrem 
de mare a acestora absoarbe conti
nuu toate formele de materie exis
tente în jurul lor, asemenea unui as
pirator gigantic, ceea ce face ca o 
importantă cantitate de materie ga
zoasă să fie smulsă de pe astrele vi
zibile care le însoțesc. în vreme ce 
această materie gazoasă este absorbi
tă, ea suferă totodată un proces de 
comprimare și este încălzită pină la 
temperaturi de 100 de milioane de 
grade Kelvin, emițînd simultan ra
zele X detectate de „Explorer 42".

Succesele înregistrate de „Explorer 
42“ au motivat extinderea masivă a 
cercetărilor privind sursele cosmice 
de raze X cu ajutorul altor sateliți. 
Pe această cale, oamenii de știință au 
intrat în posesia unui important vo
lum de date noi. Cea mai mare aten
ție a fost acordată conglomeratelor 
sferice — ’grupări dense de pină la 
200 000 de corpuri cerești foarte ve
chi. Citeva dintre aceste conglome
rate au putut fi identificate drept 
surse de emisii intermitente de raze 
X. Dar cum sursa razelor X se află 
în centrul conglomeratelor, astrono
mii presupun că zonele centrale ale 
acestora sînt populate de o serie de 
corpuri cerești neutronlce și de o se
rie de „găuri negre", a căror mișcare 
de gravitație se supune dinamicii in
terstelare a conglomeratului. Se pare 
că aceste corpuri centrale ale conglo
meratului dezintegrează prin atracție 
alți aștrii ajunși în imediata lor a- 
propiere și absorb materia astfel re
zultată ; la fel de posibil este ca 
„hrana" acestor aștri centrali să pro
vină din masa de nuclee atomice și 
electroni individuali care circulă in 
interiorul conglomeratului șl care este 
cunoscută drept „vint stelar".

«Satelitul „Explorer-52" avea să 
furnizeze o descoperire ți mai sur
prinzătoare — o sursă intermitentă 
de raze X în regiunea constelației 
Scorpionului, cu o emisie repetată 
rapidă, asemenea unei mitraliere». 
Interesant era faptul că, cu toate că 
lungimea intervalului de emisie va
ria considerabil, văzută în ansamblu, 
cantitatea de raze X emisă rămînea 
totuși constantă pe unitate de timp. 
S-a considerat că acest mecanism 
funcționează pe principiul oscilato
rului de relaxare, adică acel principiu

care guvernează functionarea unor 
blițuri fotografice și care este întîlnit 
adesea în natură. Fulgerele, erup
țiile periodice ale gheizerelor sau 
mișcările intermitente ale scoarței in 
zona faliei San Andrews din Califor
nia sint fenomene care se petrec în 
esență pe baza aceluiași principiu.

O importantă la fel de mare pen
tru descoperirile făcute in ultima 
vreme au avut-o îmbunătățirile adu
se instrumentelor de observație a- 
flate la sol. Pentru a mări sensibili
tatea telfiscoapelor optice, astronomii 
au recurs la amplificarea electronică 
a imaginilor și la ajutorul compute
relor pentru a putea fotografia cor
puri cerești cu o luminozitate mai 
redusă decit cea a cerului nocturn, 
spre exemplu. Astfel, cu ajutorul u- 
nui telescop cu o lungime de trei 
metri s-a realizat spectrograma unei 
galaxii de o luminozitate foarte scă
zută, folosind ca timp de expunere 
durata a patru nopți consecutive. S-a 
calculat că acea galaxie se îndepărta 
de Pămînt cu o viteză ce reprezintă 
45 la sută din viteza luminii, ea a- 
flîndu-se deja Ia o distanță de 8 mi
liarde de ani-lumină. Galaxia cea 
mai îndepărtată cunoscută pină a- 
tunci era considerată a se afla la o 
distantă de 5 miliarde de ani-lumi
nă de Pămînt. De asemenea, folosin- 
du-se tehnici computerizate de inten
sificare a imaginilor, a fost obținu
tă prima fotografie sintetică de an
samblu a unui alt astru care prezin
tă inacroformatii atmosferice. Astro
nomii perfecționează în prezent o se
rie de tehnici noi de fotografiere, 
mult mai complexe decit cele utiliza
te pină azi. care vor permite obține
rea unor imagini ale unor corpuri ce
rești și mai puțin luminoase.

Este in curs de construcție cel mai 
puternic radiotelescop de pină acum, 
care va avea 27 de antene paraboli
ce, cu diametrul de 25 metri fiecare 
și cu o suprafață totală de captare cu 
un diametru de 27 km ; acest radio
telescop va putea înregistra semnale 
provenite din întregul univers, furni- 
zind astfel „imagini" ale unui mare 
număr de surse radio.

Pentru mulți astronomi însă desco
peririle cele mai captivante sînt nu 
acelea legate de corpuri cerești sau 
fenomene cosmice necunoscute pină 
atunci, ci acelea care îmbogățesc cu
noștințele noastre despre istoria u- 
nhersului. Pentru această categorie 
de astronomi, CEL MAI IMPOR
TANT EVENIMENT ȘTIINȚIFIC DIN 
ULTIMELE DOUA DECENII A FOST 
DESCOPERIREA ACELEI RADIA
ȚII DE MICROUNDE, ABIA PER
CEPTIBILE ȘI PROBABIL OMNI
PREZENTE ÎN UNIVERS, înre- „ 
gistrate în 1965 de doi cercetători de 
la Bell Laboratories.

Precizia tot mai mare cu care pot fi 
măsurate astăzi fenomenele fizice dă 
astronomilor și altor oameni de ști
ință posibilitatea de a verifica amă
nunțit diferitele ipoteze existente. 
Pină acum, nici una dintre ipote
ze nu a putut fi verificată, teo
ria relativității generale propusă de 
Einstein, conform căreia UNIVER
SUL ESTE UN TOT UNITAR, CON- 
TINUIND SA RAMlNA CEA MAI 
VEROSIMILA.

DE PRETUTINDENI
Palmer. Autorul falsurilor, pe 
nume Tom Keating, a colaborat 
Îndeaproape cu un negustor de 
tablouri. Complicele său, Lionel 
Evans, cu care a împărțit câști
gul, urmează să împartă în mod 
solidar și... sancțiunile.

• UN VAPOR NE- 
SCUFUNDABIL afost con- 
struit în Danemarca. Pentru a 
demonstra această calitate a 
navei, constructorii au umplut 
cala cu pietre, iar comparti
mentele de la proră și pupă ră
mase libere — cu apă. Apoi, 
cu ajutorul unei macarale, au 
răsturnat ambarcațiunea cu 
carena în sus. Spre uimirea ce
lor prezenți, vaporul a revenit 
la poziția normală. Cursa de 
probă pe mare a fost efectuată

pe timp de furtună, pe distanța 
dintre insula daneză Bornholm 
și litoralul suedez. Nava a ajuns 
cu bine la destinație. Construc
torii nu au vrut să dezvăluie 
secretul acestei realizări remar
cabile în domeniul naval. Va
porul este destinat pescuitului 
in apele arctice.

• INDUSTRIA ȘAR- 
LATANIEI. Un numftr cres- 
cîndde americani recurg la sfa
turile astrologilor și chiromanți- 
lor. Potrivit unui sondaj al insti
tutului Gallup, 32 de milioane de 
americani cred in virtuțile astro
logiei. în mod deosebit pare să 
fi crescut popularitatea horos- 
coapelor. în urmă cu o genera
ție, numai o sută din ziarele și 
revistele americane publicau în 
mod regulat horoscoape ; în 
prezent, 1 256 de publicații in
clud cu fidelitate această „ru
brică". încă una din multiplele

forme de Intoxicare morală a 
oamenilor, proprii societății de 
consum...

• PREMIUL „GEOR
GES SADOUL" care încu
nunează în fiecare an debutul 
sau cea de-a doua creație cine
matografică a unor tineri regi
zori — unul francez și celălalt 
străin — a fost decernat luni la 
Paris filmelor „De ce nu ?“, 
realizat de Coline Serreau, și 
„20 de .zile fără război", operă 
a regizorului sovietic Alexei 
Gherman. Primul film poves
tește cu umor și tandrețe peri
pețiile unei căsnicii, iar al 
doilea surprinde viața unui 
soldat sovietic revenit acasă 
in permisie de pe front, în anii 
celui de-al doilea război mondial.

• PIRAMIDA DIN 
CORDILIERI. în partea de 
nord a departamentului colum

bian Tollma, In valea cuprinsă 
între Cordilierii centrali și cei 
de apus, un grup de studenți a 
descoperit o piramidă în trepte 
înaltă de 70 de metri. Impună
torul monument a fost construit 
în veacul al X-lea. După cum 
presupun oamenii de știință, 
piramida a servit pentru cere
monii religioase.

• CU BICICLETA 
DE-A LUNGUL AFRICII. 
Doi studenți indieni, care efec
tuează o călătorie pe biciclete 
în Africa, au ajuns în capitala 
Beninului, Cotonou. Ei și-au 
început călătoria în octombrie 
1976 la Nairobi și au parcurs 
pină în prezent 73 000 kilometri, 
trecînd prin Zair, Botswana, 
Mozambic, Burundi, Camerun, 
Nigeria și Banin. în timpul că
lătoriei, cei doi studenți au tre
buit să înlocuiască de șapte ori 
cauciucurile la biciclete.
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Convorbiri economice PERU V

româno-
MOSCOVA 6 — Corespondentul

Agerpres transmite : Tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a avut vineri o întrevedere cu N.A. 
Tihonov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Cu

sovietice
acest prilej, au fost abordate proble
me actuale șl de perspectivă ale co
laborării economice dintre România 
și Uniunea Sovietică.

La întrevedere a participat Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul României 
în U.R.S.S.

In favoarea constituirii 
unei largi alianțe 

unitare a tuturor forțelor « 
progresiste

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI DL SIlNGA -
COMUNIȘTII DIN SUEDIA

UN EVENIMENT IMPORTANT AL VIEȚII POLITICE

LATINO-AMERICANE

Conferința pentru pace, suveranitate 
și independență economică

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager- 
pres). — Conferința pentru pace, 
suveranitate și independență econo
mică în America Latină și zona 
Mării Caraibilor, programată a-și 
desfășura lucrările în luna februarie 
la Ciudad de Mexico, va reprezenta 
unul dintrg cele mai importante eve
nimente politice de anul acesta din 
regiune — a declarat deputatul me
xican Victor Manzanilla. în cursul 
reuniunii — a spus el — personali
tăți din diverse domenii de activi
tate, lideri politici și sindicali, repre-

zentanți al organizațiilor de 
și religioase din regiune vor 
posibilitățile de concretizare 
măsuri vizînd acțiuni de luptă îm
potriva fascismului, colonialismului 
și pentru respectarea drepturilor 
sociale.

Conferința se va desfășura 
rioada comemorării a 150 de 
la încetarea din viață a lui 
Bolivar „El Libertador", erou 
dar al cărui nume este legat de lup
ta popoarelor din America Latină și 
zona caraibiană pentru independență, 
suveranitate și cooperare în regiune.

tineret 
analiza 
a unor

In pe- 
ani de 
Simon 
legen-

LIMA 6 (Agerpres). — într-o con
ferință de presă organizată la Lima, 
reprezentanți ai frontului „Unității 
Populare de Stînga" (U.P.D.I.) din 
Peru s-au pronunțat pentru consti
tuirea unei largi alianțe unitare a 
forțelor democratice, progresiste din 
tară, in perspectiva unor acțiuni 
consacrate alegerilor pentru Adu
narea Constituantă, programate pen
tru luna iunie. Ei au evidențiat im
portanța apelului lansat partidelor 
și organizațiilor populare de către 
Confederația Generală a Oamenilor 
Muncii (C.G.T.P.) în Ideea creării 
unui front comun, amintind că 
U.P.D.I. poartă convorbiri pentru 
elaborarea unei platforme comune 
de luptă cu Partidul Comunist, 
Partidul Socialist Revoluționar, 
C.G.T.P., Confederația Națională 
Agrară, Confederația Națională a 
Oamenilor Muncii, Frontul Muncito- 
resc-Țărănesc-Studențesc Popular, 
Unitatea Democratică Populară 
alte blocuri șl grupări politice.

ABIDJAN. — Complexul textil de 
la Agboville, din Coasta de Fildeș, 
a atins o capacitate de producție de 
6 000 tone pe an, urmînd ca, prin 
lucrările de extindere, să ajungă în 
1980 la o capacitate de producție 
anuală de 9 000 tone. în acest scop, 
vor fi efectuate investiții de 2,7 mi
liarde franci C.F.A. Pînă la sfirșitul 
anului 1976 au fost efectuate investi
ții de 7 miliarde de franci C.F.A.

lă șl a prețurilor ridicate la produ
sele finite și utilajele importate.

Si

DANEMARCA:

Zilele 
filmului românesc
COPENHAGA 6 (Agerpres). — 

In cadrul programului de schim
buri cultural-științifice romăno- 
daneze, in Danemarca se des
fășoară „Zilele filmului româ
nesc", manifestările avînd loc la 
Copenhaga, Aalborg si Odense. 
La cinematograful „Delta" din 
Copenhaga, cu participarea unui 
numeros public, a fost prezen
tat filmul românesc „Tănase 
Scatiu".

Întrevederile președintelui 
S.U.A. In Franța și Belgia

PARIS 6 (Agerpres). — Președin
tele Statelor Unite, Jimmy Carter, a 
avut vineri, în ultima zi a vizitei 
sale la Paris, o nouă rundă de con
vorbiri cu președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing.

De asemenea, șeful statului ameri
can a avut, la sediul Ambasadei 
S.U.A. din Paris, întrevederi separa
te cu Franțois Mitterrand, prim-se- 
cretar al Partidului Socialist Francez, 
și Robert Fabre, președintele Mișcă
rii Radicalilor de Stînga.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Aflat 
în vizită la Bruxelles, președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, s-a întîlnit vi
neri cu regele Belgiei, Baudouin, și 
a avut convorbiri cu primul ministru, 
Leo Tindemans, și cu ministrul 
de externe belgian, Henri Simonet, 
cu care a abordat o serie de proble
me internaționale, intre care relațiile 
dintre Piața comună și S.U.A.

Președintele american a avut, de 
asemenea, convorbiri cu președintele 
Comisiei C.E.E., Roy Jenkins, și cu 
Joseph Luns, secretarul general al 
N.A.T.O. în aceeași zi, Jimmy Carter 
și-a încheiat vizita în Belgia, plecînd 
spre patrie.

CHILE

Acordarea preautonomiei Țării Bascilor
MADRID 6 (Agerpres). — în Bu

letinul Oficial al Spaniei au fost pu
blicate. la 6 ianuarie, cele două de- 
crete-lege care prevăd acordarea 
preautonomiâi Țării Bascilor. Decre
tele care, prin publicarea lor. intră 
automat în vigoare, stipulează con
stituirea Consiliului General al Țării 
Bascilor — organ local comun de 
guvernare pentru provinciile Na
varra. Guipuzcoa, Vizcaya și Alava. 
Cele patru provincii vor hotărî inde
pendent în legătură cu aderarea lor 
la acest organ executiv, prin votul

adunărilor locale, ce vor fi consti
tuite de organele municipale desem
nate in cadrul viitoarelor alegeri.

Consiliul General din Țara Basci
lor va fi compus, în perioada de 
tranziție, din cîte trei reprezentanți 
ai fiecăreia din cele patru provincii. 
Consiliul general va putea adopta 
decizii în toate problemele privind 
cele patru provincii, cu excepția po
liției de frontieră, forțelor armate și 
afacerilor externe. Consiliul general 
va putea fi dizolvat. în anumite con
diții, de guvernul central

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 6 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), a avut, joi 
seara, o întrevedere cu o delegație 
a Congresului S.U.A., condusă de 
Clement Zablocki, președintele Comi
tetului pentru relații internaționale 
al Camerei Reprezentanților, care se 
află în prezent în vizită în Siria.

După cum relatează agenția pales
tiniană de știri WAFA, reluată de 
agențiile France Presse și U.P.I., 
Yasser Arafat a expus interlocutori
lor săi „poziția rezistenței palestinie
ne față de evenimentele survenite în 
Orientul 
ședințele 
O.E.P. a 
mericanl 
lestiniene, care constă în realizarea 
drepturilor poporului palestinian, In 
special a dreptului la autodetermina
re și la crearea statului său inde
pendent pe pămîntul său național".

Apropiat". Totodată, pre- 
Comitetului Executiv al 

explicat parlamentarilor a- 
„obiectivele rezistenței pa-

RIAD 6 (Agerpres). — La Riad 
s-au încheiat vineri convorbirile din
tre regele Khalid al Arabiel Saudi
te și președintele Algeriei, Houari 
Boumedienne. Un purtător de cuvînt

Forțele democratice resping rezultatele 
„referendumului66

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager
pres). — S-a anunțat oficial că 75 la 
sută din participantii la referendu
mul din 4 ianuarie din Chile au vo
tat pentru, 20,41 la sută împotrivă, 
iar 4,59 la sută din voturi au fost 
declarate nule. Referendumul a fost 
organizat pentru a se replica la re
zoluția adoptată recent de O.N.U. 
care condamnă violarea drepturilor 
omului în Chile.

Secretarul executiv al Frontului 
Unității Populare din Chile, Clodo- 
miro Almeyda, comentînd într-un in
terviu rezultatele referendumului, a 
spus : „S-a încercat consolidarea 
unui regim șubred printr-un refe
rendum prefabricat, in iluzia că ac
tualul guvern ar putea să-și amelio
reze reputația pe pian national și in-

ternational, dar planurile sale au 
eșuat". Almeyda a arătat că referen
dumul a făcut publice divergențele 
existente în rîndul forțelor armate, 
ceea ce ilustrează începutul 
proces de destrămare a coaliției 
tora.

Partidul Democrat-Creștin 
Chile a dat publicității, la rîndul lui, 
o declarație, în care a acuzat regi
mul de „înșelătorie", anunțînd. tot- 
odată, că nu recunoaște rezultatele 
oficiale ale referendumului publicate 
la Santiago de Chile. „Cine știe ce 
înseamnă democrația nu va 
crezare și valabilitate unui 
desfășurat în condiții de 
asediu și de suspendare a 
garanțiilor și libertăților individua
le" — se spune în document.*

unui 
aces-

din

putca da 
plebiscit 
stare de 

tuturor

laalgerian a declarat că discuțiile, 
care au participat și Fahd Ibn Abdul 
Aziz, prim-vicepremier și prinț moș
tenitor al Arabiel Saudite, precum și 
miniștrii de externe al celor două 
țări, s-au referit la relațiile bilate
rale, la situația actuală din lumea 
arabă și la problema palestiniană.

KINGSTON. — Jamaica a realizat, 
în 1977, venituri în valoare de 320 
milioane dolari de pe urma exportu
rilor sale de bauxită și alumină, iar 
perspectivele pe anul curent sînt 
deosebit de favorabile — a anunțat 
ministrul minelor și resurselor natu
rale, Dudley Thompson. în cadrul 
unei conferințe de presă ținute la 
Kingston, Thompson a precizat că, 
în anul care a trecut, țara sa a obți
nut o producție de alumină de 
2 167 000 tone, comparativ cu 1 613 000 
tone realizate în 1976.

în 1978 va intra în vigoare acordul 
semnat recent cu Venezuela, prin 
care Jamaica va livra acestei țări un 
milion tone de alumină în intervalul 
următorilor opt ani. De asemenea, 
vor fi exportate în Mexic 300 000 tone 
alumină, produse de întreprinderea 
„Javemex", a cărei construcție va 
începe in curînd în provincia jamai- 
cană Manchester, cu participarea gu
vernelor Jamaicăl, Venezuelei și Me
xicului.

TEHERAN.
din provincia 
deveni. în următorii doi 
dintre principalele centre ale exploa
tării de gaze naturale, care va ali
menta, printr-o conductă de 800 ki
lometri, orașele și zonele industriale 
Meched, Gonbad Kavousse, Gorgan, 
Belchahr și Nexa. Construirea gazo- 
ducului Sarakhs — Nexa se va rea
liza în două etape. Prima etapă va 
fi executată în următorii doi ani, 
cînd gazoducul va atinge o capaci
tate de transport de 13 milioane me
tri cubi pe zi, iar a doua va consta 
în extinderea capacității de transport 
la 35 milioane metri cubi pe zi.

— Regiunea Sarakhs, 
iraniană Khorassan, va 

ani, unul

LAGOS. — Guvernul nigerian a 
hotărît ca, în cadrul planului de dez
voltare economică a țării, o atenție 
deosebită să fie acordată extinderii 
și modernizării industriei carbonife
re. în acest sens, s-a hotărît intro
ducerea mecanizării în toate minele 
de cărbuni existente, în care scop au 
fost alocate 18.5 milioane de naira, 
intensificarea cercetărilor geologice 
și a studiilor pentru deschiderea în 
viitor de noi exploatări carbonifere.

ALGER. — Adunarea Populară Na
țională Algeriană a adoptat un pro
iect de lege prin care se hotărăște 
trecerea întregului comerț exterior al 
tării în monopolul statului. în baza 
prevederilor acestei legi, numai sta
tul și organizațiile colective locale 
sînt autorizate să încheie contracte 
de import-export cu firme sau între
prinderi străine.

ADDIS ABEBA. — Printr-o hotă- 
rîre a guvernului etiopian1, filiala 
societății americane „Singer" din 
Etiopia a fost naționalizată, anunță 
postul de radio din Addis Abeba. So
cietatea „Singer", cu sediul central 
la New York, dispunea, în urmă cu 
doi ani, de un capital de 30 milioa
ne de dolari în Etiopia și este una 
dintre companiile americane insta
late în această țară africană încă de 
acum 80 de ani, informează agenția 
France Presse.

LIMA.— Din valoarea de 1 725 000 000 
dolari, la cît s-au cifrat exporturile 
peruane în anul trecut, peste 230 mi
lioane dolari reprezintă valoarea ex
porturilor netradiționale — s-a anun
țat oficial la Lima. Guvernul peruan 
a adoptat recent un program de mă
suri vlzînd extinderea exporturilor 
peruane netradiționale, în ideea’ di
versificării comerțului exterior și re
ducerii dependenței față de anumite 
produse tradiționale de export. S-a 
precizat că deficitul balanței comer
ciale a fost de aproximativ 300 mi
lioane dolari, datorită în primul rînd 
unor prețuri scăzute ale materiilor pri
me exportate pe piața internaționa-

NAIROBI. — Potrivit unor apre
cieri ale Biroului statistic central al 
Ministerului Finanțelor și Planificării 
Economice al Kenyei, în 1977 crește
rea produsului național global al tă
rii a fost de 6 la sută, față de 5,1 
la sută în anul precedent. în ce pri
vește producția industrială, se apre
ciază o creștere de 12 la sută, iar 
sfera producției agricole — de 7 
sută față de nivelul anului 1976.

in 
la

CIUDAD DE PANAMA. — La 
de kilometri sud-vest de Ciudad 
Panama, pe coasta Pacificului, va fi 
construit un nou port pescăresc. în 
acest scop, au fost alocați 42,5 mi
lioane dolari. Portul Vacamonte va 
fi dotat cu instalații moderne de în- 
cărcare-descărcare, precum și de pre
lucrare a peștelui.

20 
de

agențiile de presă transmit:
în preajma referendu

mului din Ecuador. Intr un 
document dat publicității la Quito, 
Frontul Amplu de Stingă, din care 
face parte și Partidul Comunist, a 
calificat drept „reacționare" mișcă
rile politice care au propus anularea 
referendumului constituțional pro
gramat pentru data de 15 ianuarie. 
Documentul definește campania îm
potriva referendumului drept o ac
țiune finanțată de cercurile patro
nale.

Conducerea Federației 
celor trei mari centrale sin
dicale italiene - CGI L- 
C.I.S.L. șl U.I.L. — a decis, In ca
drul unei reuniuni desfășurate la 
Roma, suspendarea ordinului la gre
vă generală, decizia fiind motivată 
de actuala situație politică din țară. 
Documentul menționează, totodată, 
că sindicatele își vor defini poziția

după opțiunile forțelor politice din 
țară, relevă agenția France Presse.

și Cuba, precum și relațiile dintre 
forțele populare progresiste spaniole.

Convorbiri bulgaro-ira- 
kiOnO Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
l-a primit pe Taha Moheddin Maruf, 
vicepreședinte al Republicii Irak, 
aflat în vizită în Bulgaria. Au fost 
examinate probleme ale relațiilor 
bilaterale, precum și ale situației in
ternaționale.

Intîlnire Fidel Castro-Mar- 
celino Camacho. FideI Castr0- 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, a primit pe Marcelino Ca
macho, responsabil al Secretariatului 
Național de coordonare al Comisiilor 
Muncitorești din Spania, aflat in vi
zită la Havana. Cu acest prilej s-a 
procedat la un schimb de opinii pri
vind mișcarea sindicală din Spania

Consultâri în problema 
rhodesianâ. Lordul Carver, co
misar rezident britanic pentru Rho
desia, a sosit vineri la Maputo. în 
aceeași zi el a fost primit de pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, Samora Machel, cu care a 
avut o primă rundă de convorbiri. La 
sosirea pe aeroportul din Maputo, 
lordul Carver a declarat că va discuta 
„unele detalii privind aplicarea pro
punerilor anglo-americane în timpul 
perioadei de transfer a puterii spre 
populația majoritară1' în Rhodesia.

„SALIUT-6”
Vn rar fenomen fizic în obiectivul aparatului de fotografiat

MOSCOVA 6 (Ager
pres). — Cosmonauta 
luri Romanenko și 
Gheorghi Greciko își 
continuă zborul la bor
dul stației științifice pi
lotate „Saliut-6“.

tn cadrul programu
lui de cercetări și expe
riențe, echipajul a ob
servat și fotografiat joi

un fenomen fizic rar din 
straturile superioare ale 
atmosferei — norii ar
gintii. Studierea natu
rii acestor formațiuni 
de nori prezintă un in
teres științific deosebit. 
Vineri, programul cos- 
monauților a început cu 
controlul medical și e-

xerciții fizice. Ei au a- 
nunțat că dusul insta
lat la bordul stației 
funcționează foarte bine.

Agenția T.A.S.S. men
ționează că luri Roma
nenko si Gheorghi Gre- 
ciko se simt bine, iar 
sistemele de bord ale 
stației funcționează nor
mal.

Președintele Braziliei, ge~ 
neralul Ernesto Geisel, a anunțat 
oficial, joi, la Brasilia, candidatura 
generalului Joao Baptista de Figuei
redo la succesiunea pentru funcția de 
șef al statului, informează agenția 
France Presse. Totodată, în cursul 
unei reuniuni a conducerii partidului 
Alianța Renovatoare Națională 
(A.R.E.N.A.), de guvemămînt, Er
nesto Geisel a indicat drept candidat 
pentru funcția de vicepreședinte pe 
guvernatorul statului Minas Gerais, 
Aureliano Chavez.

întrevedere chino-ameri- 
Cană. Ministrul de externe al R.P. 
Chineze, Huan Hua, a primit, vineri, 
delegația de congresmeni americani 
condusă de Alan Cranston, adjunct al 
liderului majorității democrate din 
Senatul S.U.A., informează agenția 
China Nouă.

PORTUGALIA;

Spre o „platformă politică a stabilității"
După runde succesive de negocieri, 

de întrevederi paralele ale liderilor 
politici cu șeful statului și ședințe 
extraordinare ale Consiliului Revo
luției, Portugalia a pășit în noul an 
fără să fi găsit încă o soluție crizei 
de guvern declanșate la începutul lu
nii decembrie prin demisia cabine
tului minoritar socialist, ca urmare 
a respingerii moțiunii sale de încre
dere de către toate partidele de opo
ziție reprezentate în parlament. An
gajarea de tratative imediate s-a im
pus, întrupît alternativa unui „cabinet 
de gestiune" și, respectiv, convocarea 
de noi alegeri în termen de trei luni 
nu putea fi atrăgătoare cel puțin din 
două motive. Pe de o parte, sonda
jele efectuate prevesteau rezultate e- 
lectorale care n-ar modifica sensibil 
actuala distribuire a mandatelor în 
Adunarea Republicii. Pe de altă 
parte, frămîntările și tensiunile le
gate inevitabil de o confruntare elec
torală ar fi avut consecințe cu atît 
mai negative în împrejurările de 
fată, cînd dosarul dificultăților eco
nomice se îngroașă pe zi ce trece, 
așteptînd rezolvări urgente. Este vor
ba de agravarea recesiunii economi
ce, de inflația care, anul trecut, a a- 
juns la 30 la sută, de o datorie ex
ternă de 1.2 miliarde dolari, de scă
derea drastică a rezervelor de ,aur și 
devize. La aceasta se adaugă numă
rul crescînd de șomeri (500 000, in
clusiv 200 000 tineri) ; suspendarea 
contractelor colective de muncă și 
noul regim al concedierilor, care tind 
să înrăutățească și mai mult soarta 
unor largi categorii sociale.

Toți acești factori au făcut ca e- 
forturile să se îndrepte spre forma
rea unui guvern bazat pe o majori
tate parlamentară stabilă, care să 
poată aborda în mod eficient și cu o 
viziune de perspectivă problemele

stringente ce confruntă la ora actua
lă Portugalia.

Deși sarcină prioritară, alcătuirea 
celui de-al doilea guvern constituțio
nal nu trebuie grăbită în dauna sta
bilității sale — a sunat cuvîntul de or
dine lansat de președintele Ramalho 
Eanes, care l-a însărcinat pe fostul 
premier Mario Soares, secretar gene
ral al Partidului Socialist, să proce
deze la consultări pentru formarea 
noului cabinet. Faptul că liderul 
P.S.P. nu a fost numit imediat prim- 
ministru. ci doar i-a fost încredin
țată misiunea de „negociator", rele
vă intenția de a i se da o mai mare 
libertate de mișcare și de a nu li
mita acest mandat la termenul legal 
de zece zile prevăzut pentru prezen
tarea programului guvernamental in 
parlament. Tocmai în jurul acestui 
program s-au axat cele mai multe 
runde de discuții, dat fiind că via
bilitatea lui depinde de aprobarea, 
cu majoritatea absolută a voturilor, 
în Adunarea Republicii. Or. se știe 
că socialiștii dispun doar de majo
ritate relativă, ceea ce înseamnă că 
va fi necesar acordul altor partide.

Așa cum se aștepta, realizarea unei 
înțelegeri între principalele partide 
întîmpină serioase greutăți, datorită 
concepțiilor șl tendințelor esențial 
diferite asupra soluțiilor pentru ieși
rea din criză și redresarea econo
miei. Ele s-au manifestat de-a lun
gul celor 18 luni de existență a gu
vernului socialist, cînd acesta a prac
ticat o alternare a înțelegerilor cu 
diferitele grupări parlamentare, în 
funcție de natura proiectelor de lege 
aflate pe rol, provocînd, în cele din 
urmă, nemulțumirea tuturor și amin
titul vot unanim de neîncredere.

Care sint, in general, pozițiile prin
cipalelor forțe politice ? Partidele si
tuate la dreapta socialiștilor, respec

tiv Partidul Social-Democrat și Cen
trul Democratico-Social, preconizea
ză soluții care urmăresc, de fapt, li
chidarea unor cuceriri democratice 
cîștigate de oamenii muncii după 
răsturnarea regimului fascist. Ast
fel, social-democrații susțin, de piiaă, 
că reforma agrară, chiar in forma ei 
modificată, este „inacceptabilă", iar 
Centrul Democratico-Social cere „in
demnizații juste" pentru proprietarii 
de firme expropriați (ceea ce ar în
semna compromiterea naționalizări
lor datorită insolvabilității tezaurului 
public), ca și crearea de societăți 
particulare de investiții și. In gene
re, stimularea sectorului privat în 
dauna celui de stat. Forțele consec
vent democratice, între care Partidul 
Comunist, sindicatele, cer să fie ga
rantate prevederile constituționale, 
instituțiile democratice, naționaliză
rile, reforma agrară și controlul 
muncitoresc in întreprinderi ; de a- 
semenea, ele susțin necesitatea ca 
eforturile de redresare economică să 
fie distribuite echitabil, prin contri
buții proporționale cu veniturile — 
în așa fel ca povara să nu fie arun
cată pe spinarea maselor populare.

Dacă termenii platformei de înțe
legere încă nu sînt cunoscut!, se 
poate consemna în schimb o modi
ficare a poziției socialiștilor in ce 
privește formula guvernamentală. De 
la afirmația intransigentă „sau gu
vern socialist, sau trecem in opo
ziție" (adică respingerea oricărei 
alianțe), acum ei acceptă un guvern 
„cu bază socialistă", în care ar 
putea fi incluse și „personalități in
dependente". care să nu reprezinte 
oficial partidele politice, dar să în
trunească sprijinul lor.

în contextul acestor căutări, se im
pun a fi menționați „pașii pozitivi"

înregistrați la tratativele dintre so
cialiști și comuniști în vederea ela
borării unei platforme comune. O re
centă declarație a Comisiei Politice 
a C.C. al P.C.P. sublinia necesitatea 
ca aceste rezultate pozitive să fie 
consolidate. întrucît soluționarea gra
velor probleme naționale reclamă 
definirea unei politici noi și forma
rea unui guvern „cu □ bază socia
lă solidă și largă". Conducerea 
P.C.P. a atras în cîteva rînduri aten
ția asupra tentativelor P.S.D. și 
C.D.S. de a-i exclude pe comuniști 
de la elaborarea platformei politice, 
inslstînd, totodată, că orice coaliție 
intre socialiști și partidele de dreap
ta, fie și deghizată prin „personalități 
independente", ar constitui „o con
cesie primejdioasă făcută reacțiunii". 

însemnătatea in sine a constituirii 
noului guvern, ca și complexa pro- 
blețnatică națională căreia trebuie să 
i se facă față reclamă, cu atît mai 
mult, acțiunea unită a forțelor po
litice și sociale interesate în apăra
rea și consolidarea cuceririlor demo
cratice, în progresul economico-so- 
cial. Se confirmă în aceasta un ade
văr. demonstrat cu putere de eveni
mentele Internaționale, și anume că 
acțiunea unită a forțelor de stînga 
este factorul decisiv al afirmării pro
ceselor democratice. însăși evoluția 
situației din Portugalia a arătat că, 
ori de cîte ori unitatea de acțiune 
dintre forțele progresiste ale țării, in 
primul rînd dintre comuniști și so
cialiști, și-a găsit materializarea, 
acest lucru s-a dovedit un reazem 
de nădejde al cursului revoluționar. 
Și invers : lipsa unității de acțiune 
a influențat negativ mersul eveni
mentelor.

Vaslle OROS

Atentat terorist la Paler-
Elemente extremiste din Pa

lermo au incendiat locuința directo
rului ziarului progresist „L’Ora". 
Incendiul a fost localizat, dar clă
direa a suferit stricăciuni. Federația 
regională a Partidului Comunist Ita
lian din Palermo, ziarele și revistele 
progresiste din Italia și-au exprimat 
solidaritatea cu conducerea ziarului 
„L’Ora".

Comunicat. La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul pri
vind convorbirile purtate de Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și Emil Wojtaszek, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone. Părțile au discutat proble
me referitoare la adîncirea și extin
derea cooperării bilaterale. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme in
ternaționale actuale.

Un incendiu la agenția 
de presa „Keystone", din 
Ziirich. izbucnit joi seara, s-a soldat 
cu pagube materiale în valoare de 
circa 150 000 franci elvețieni. Focul 
s-a declanșat initial în instalația de 
transmisie a imaginilor, extinzîn- 
du-se apoi tn încăperile alăturate, 
unde a distrus numeroase aparate și 
utilaj fotografic.

Violente furtuni de zăpa- 
dă s-au abătut asupra Gre
ciei, !nceP!nd din noaptea de joi 
spre vineri, forța vîntului atingînd 
zece grade pe scara Beaufort. în 
Atica au fost dezrădăcinați copacii, 
iar o mare parte din zonele mărgi
nașe ale Atenei au fost lipsite de 
curent electric, datorită ruperii ca
blurilor. In Peloponez și în Grecia 
centrală, unde furtuna este extrem 
de violentă, accesul către mai multe 
sate a devenit aproape imposibil. A 
fost, de asemenea, perturbat traficul 
aerian și rutier. Totodată, s-au in
terzis plecările în larg ale navelor 
mici.

Mesajul de salut
STOCKHOLM 6 (Agerpres). — La 

Stockholm continuă lucrările celui 
de-al XXV-lea Congres al Partidului 
de Stînga — Comuniștii din Suedia, 
în cursul dimineții de vineri, repre
zentantul Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Richard Winter, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R., a prezentat me
sajul de salut al C.C. al P.C.R., care 
a fost primit de participanții la con
gres cu deosebit interes.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — a spus 
reprezentantul P.C.R. — transmit 
delegaților la cel de-al XXV-lea 
Congres al Partidului de Stînga-Co- 
muniștii din Suedia, tuturor comu
niștilor suedezi un cald salut fră
țesc, sincere felicitări șl cele mai 
bune urări. Comuniștii, oamenii 
muncii din România au urmărit în
totdeauna cu interes șl sentimente 
de solidaritate activitatea Partidului 
Comunist din Suedia și a continua
torului său P.S.C.S. pentru promova
rea și apărarea intereselor oameni
lor muncii, pentru realizarea unită
ții de acțiune a clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor muncitorești, demo
cratice din Suedia în lupta pentru 
împlinirea aspirațiilor poporului sue
dez de pace, bunăstare și progres. 
Reprezentantul P.C.R. a relevat e- 
voluția pozitivă, mereu ascendentă, 
a raporturilor de prietenie, colabora
re tovărășească și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul de Stînga-Comuniștii din Suedia. 
P.C.R. este hotărît să acționeze în 
continuare pentru întărirea priete
niei și colaborării dintre cele două 
popoare, pentru dezvoltarea relații
lor politice, economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și In alte domenii 
între România și Suedia, spre binele 
cauzei păcii, securității și colaborării 
în Europa și în întreaga lume.

în continuare, vorbitorul a informat 
congresul despre lucrările și hotărî- 
rile Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român, subliniind că 
succesele dobîndite pînă acum des
chid perspectivele unui puternic a- 
vînt al economiei, al progresului tot 
mai rapid al științei și culturii, al 
unor noi și importante schimbări în 
structura socială a țării, în perfec
ționarea raporturilor în societate, în 
creșterea neîntreruptă a nivelului de

al C. C. al P.C.R.
trai material și spiritual al celor ce 
muncesc.

Asigurînd înaintarea în ritm rapid 
a țării pe calea progresului econo
mic și social, partidul nostru își în
deplinește o îndatorire de înaltă răs
pundere fată de propriul popor și 
își aduce în același timp contribuția 
la întărirea prestigiului și forței de 
atracție a socialismului în lume, la 
promovarea cauzei generale a păcii 
și colaborării internaționale.

în continuare, vorbitorul a prezen
tat aprecierile Partidului Comunist 
Român privind situația internațională. 
Desfășurînd o politică externă acti
vă. România situează pe primul plan 
al activității sale dezvoltarea priete
niei și colaborării cu toate țările so
cialiste, intensifică relațiile cu țările 
în curs de dezvoltare, cu statele nea
liniate. extinde raporturile cu țările 
capitaliste dezvoltate. Reprezentantul 
P.C.R. a subliniat, totodată, necesita
tea întăririi solidarității tuturor for
țelor progresiste, democratice, antiim- 
perialiste, a popoarelor în lupta pentru 
consolidarea securității, păcii șl cola
borării în Europa, pentru lichidarea 
pe cale politică a tuturor surselor de 
încordare și război, pentru eliminarea 
fenomenului subdezvoltării, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, care să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor țărilor șl 
mai ales al celor rămase în urmă 
economic.

S-a arătat că P.C.R. militează pen
tru întărirea conlucrării și solidarită
ții partidelor comuniste pe baza ega
lității în drepturi, a respectării in
dependenței și neamestecului în tre
burile interne, a dreptului fiecărui 
partid de a acționa în mod autor zn, 
de a aplica creator adevărurile ge
nerale la condițiile specifice în care 
își desfășoară lupta, de a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea și îmbo
gățirea continuă a tezaurului comun 
al teoriei și practicii revoluționare. 
P.C.R. dezvoltă, totodată, relațiile 
sale cu partidele socialiste și soclal- 
democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu partidele de guvemă
mînt din țările care și-au dobîndlt 
independenta în lupta pentru dez
voltarea economico-socială de sine 
stătătoare, cu alte partide democra
tice din toate statele, acționînd pen
tru unirea, pe plan național și in
ternațional, a tuturor forțelor menite 
să imprime un curs nou, de destin
dere și înțelegere în viața interna
țională, pentru pace și progres so
cial.

Președintele P. S. C. S.
l-a primit pe reprezentantul P. C. R.
STOCKHOLM 6 (Agerpres). — La 

6 ianuarie, tovarășul Lars Werner, 
reales președinte al Partidului de 
Stînga — Comuniștii din Suedia, l-a 
primit pe tovarășul Richard Winter, 
reprezentantul P.C.R. la Congresul 
P.S.C.S.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis, cu acest prilej, tovarășului Lars 
Werner un cald mesaj de salut, îm
preună cu felicitări pentru realege
rea sa în funcția de președinte al 
partidului și urări de succes în rea
lizarea imjMriantelor obiective tra
sate de centres. în lupta pentru bu
năstare, pace și progres.

Mulțumind, tovarășul Lars Werner

a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar comuniștilor și întregului 
popor român — expresia întregii ad
mirații pentru rezultatele obținute in 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, precum și în În
deplinirea sarcinilor majore ce de
curg din hotărârile adoptate de Con
ferința Națională a P.C.R.

A fost exprimată, totodată, hotă
rârea de a se dezvolta pe mai de
parte bunele relații existente Intre 
cele două partide, pentru întărirea 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și suedez, spre binele 
cauzei păcii și socialismului în În
treaga lume.

Un salt de la trecut spre viitor
Englezi, olandezi și 

alte puteri coloniale 
și-au împărțit intre ei, 
în urmă cu un secol, 
marea insulă a Noii 
Guinee — situată in 
imensitatea Pacificului, 
mai precis, in nord- 
estul Australiei. Și-au 
instaurat dominația, 
au inceput să exploa
teze bogățiile terito
riului nou cucerit, 
au „imblinzit" cerbi
cia triburilor care it 
populau mlaștinile, 
munții și pădurile. 
După cel de-al doilea 
război mondial, situa
ția s-a schimbat insă 
radical. Imperialismul 
a dispărut și de aici. 
Partea vestică a insu
lei aparține acum In
doneziei (sub numele 
de Irianul de vest). 
Părții estice, Australia 
i-a acordat indepen
dența in urmă cu doi 
ani și ceva ; aici a luat 
naștere statul Papua- 
Noua Guinee. In a- 
ceastă din urmă zonă, 
o nouă națiune este 
astăzi in căutarea i- 
dentității proprii — o 
națiune ce se compune 
din mai bine de 1000 
de triburi și ai cărei 
locuitori — 3 milioane
— răspindiți pe 600 de 
insule, vorbesc 700 de 
limbi. Cristalizarea u- 
nui sentiment al uni
tății naționale nu este, 
in aceste condiții, o 
treabă ușoară. Lipsa 
infrastructurii, insufi
cienta mijloacelor de 
comunicație, situația 
de izolare a triburilor 
și nu de puține ori 
conflictele dintre ele
— toate acestea con
stituie obstacole ce nu 
pot fi trecute cu ve
derea.

Dintotdeauna, satul 
a constituit pentru a- 
ceste meleaguri unita
tea politică și socială 
cea mai bine contura
tă. Cu toate acestea, 
nu exista o autoritate 
centrală care să exer
cite asupra unui nu
măr mai mare de sate 
o putere politică unifi
catoare. Orașele au

luat ființă abia după 
ce au apărut colonia
liștii, care aveau ne
voie de o bază pentru 
administrația și co
merțul lor. Astăzi, fi
rește, importanța ora
șelor este alta. Ele pot 
fi considerate nuclee 
politice, ca și ale dez
voltării — in condiți
ile in care locuitorii 
satelor continuă să re
prezinte peste 85 la 
sută din populație.

In paralel cu proce
sul cimentării unei na
țiuni, al căutării pro
priei identități, este in 
curs de realizare un 
program de dezvoltare 
economică in 8 punc
te : pe prim plan se 
află dobindirea con
trolului asupra bogăți
ilor proprii, mai multă 
dreptate socială, sti
mularea micii produc
ții meșteșugărești și a 
agriculturii.

Pentru mulți străini, 
Papua-Noua Guinee 
inseamnă întruchipa
rea exotismului, aven
turii, a misterului jun
glei ; inseamnă dan
surile frenetice ale u- 
nor oameni tatuați și 
împodobiți cu măști 
bizare, sau conflicte 
intertribale rezolvate 
cu arcul și săgeata ; 
înseamnă, de aseme
nea, oameni ce mai 
trăiesc încă in epoca 
de piatră, care poate 
au văzut văzduhul să
getat de vreun avion, 
crezind că e o pasăre 
fantastică, dar nu au 
avut prilejul să intil- 
nească un automobil, 
pentru simplul motiv

că acestea nu pot pă
trunde in junglă.

Realitățile dezmint 
insă, cel puțin in 
parte, o asemenea vi
ziune deformată. U n 
exemplu elocvent de 
dezvoltare rapidă il 
constituie Port Mores
by, capitala țării, sediu 
al guvernului și ad
ministrației. Orașul are 
un aeroport neașteptat 
de mare, un port r \ 
așteptat de activ și 
serie de așezămim 
culturale. De la 3 000 
de locuitori in anul 
1945. orașul a crescut 
la 100 000 locuitori as
tăzi. Edificii moderne, 
clădiri administrati
ve, străzi largi străjui
te de arbori, numeroa
se firme de instituții... 
Nu este de mirare că 
acest oraș acționează 
ca un magnet asupra 
locuitorilor țării, mai 
ales asupra tinerilor. 
Papua-Noua Guinee — 
scria ziarul „Die Welt" 
într-un articol recent 
consacrat noului stat, 
din care am extras da
tele de mai sus — 
este un exemplu tipic 
al saltului vertiginos 
de la trecut la viitor 
al unor teritorii ținu
te multă vreme la pe
riferia societății uma
ne. Iar „comprimarea" 
timpului, departe de a 
fi rezultatul acțiunii a 
cine știe ce resorturi 
misterioase, are, în 
fond, o explicație 
foarte simplă, care se 
poate reduce la un 
singur cuvint : liber
tate.
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