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Astăzi despre

CALITATE
PRODUCTIVITA TE

EFICIENTĂ
IN INDUSTRIA METALURGICĂ

— Conducerea partidului cere si- 
derurgiștilor să ridice producția de 
metal pe o treaptă calitativ supe
rioară. Practic, ce înseamnă pentru 
lucrătorii din metalurgie acest salt 
calitativ?

— Prin documentele Congresului 
al XI-lea al partidului, industriei me
talurgice i se atribuie un rol priori
tar in dezvoltarea economiei națio
nale. Sprijinul pe care ni l-a acordat 
permanent conducerea partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a avut un 
rol Iiotăritor in orientarea activității 
din metalurgie, în soluționarea celor 
mai complexe probleme ale dezvol
tării acestei ramuri, in asigurarea 
celor mai bune condiții pentru înde
plinirea sarcinilor care ne revin. 
Prin saltul calitativ, noi înțelegem 
abordarea de pe poziții noi a proble
melor privind creșterea nivelului ca
litativ și diversificarea producției, 
precum și amplificarea eficientei pro
ducției, prin reducerea costurilor de 
fabricație, ridicarea productivității 
muncii și utilizarea cu randament su
perior a dotării tehnice. Din acest 
punct de vedere trebuie relevat un

prim aspect calitativ legat de intro
ducerea și extinderea unor tehnolo
gii noi, „de vîrf“, în măsură să a- 
sigure diversificarea gamei de pro
duse metalurgice, în deplină sincro
nizare cu cerințele de metal ale ce- 
lor'alte ramuri, îndeosebi ale con

selor metalurgice, ci se asigură și 
profunde schimbări calitative in struc
tura producției ramurii. Astfel, pon
derea otelurilor aliate și de calitate 
superioară va reprezenta. în acest an, 
54.5 la sută din totalul producției de 
oțel, față de 37 la sută în

Convorbire cu tovarășul Neculai AGACHI
ministrul industriei metalurgice

strucțiilor de mașini. Bunăoară, creș
terea producției de otel în acest an 
la unitățile din Tîrgoviște, Oțelul 
Roșu și Hunedoara se va realiza prin 
extinderea tehnologiilor de elabora
re in cuptoare electrice și de turna
re continuă ; dar, numeroase tehno
logii noi se introduc și in fabricarea 
benzilor electrotehnice, a barelor tra
se la cald, a sirmei-cord, a profile- 
lor laminate speciale ș.a. în al doi
lea rînd vreau să subliniez că prin 
măsurile de perfecționare a tehnolo
giilor se creează nu numai posibi
lități de îmbogățire a paletei produ

1970. Prevederile de plan în a- 
cest domeniu sînt bine cunos
cute de toate colectivele din între
prinderile metalurgiei, din cercetare 
și proiectare. Cu prilejul dezbateri
lor. în cadrul fiecărui colectiv a 
sarcinilor suplimentare stabilite de 
Conferința Națională a partidului a 
fost apreciat realismul noilor preve
deri. au fost stabilite măsurile con
crete pentru îndeplinirea lor și s-a 
trecut imediat, cu toate forțele și e- 
nergia creatoare, la traducerea lor in 
viață.

— In contextul mutațiilor calita-

Aspect de la Oțelâria nr. 2 a Combinatului siderurgic din Galați Foto : E. Dicliiscanu

tive se situează pe lingă promova
rea tehnologiilor avansate și îmbună
tățirea structurii producției și folosi
rea judicioasă a resurselor materiale 
de care dispune metalurgia. Ce con
cluzii s-au desprins din faptul că in 
primii doi ani ai cincinalului unele 
unități nu au redus consumurile in 
proporția prevăzută ?

— Aș începe răspunsul la această 
întrebare cu precizarea că sarcina 
calitativă de a reduce substanțial 
costurile de producție, cheltuielile 
materiale, îndeosebi, prezintă pentru 
industria metalurgică o importanță 
cu totul deosebită. Este cunoscut fap
tul că metalurgia lucrează in prin
cipal cu materii prime din import ; 
de asemenea, procesele de producție 
implică mari consumuri de energie 
și combustibili, iar gospodărirea cil 
mai rațională a resurselor energetice 
este un imperativ al epocii contem
porane. Prin urmare, creșterea pro
ducției de metal, care este hotări 
toare pentru dezvoltarea întregii eco
nomii, trebuie să aibă loc în condiții
le celei mai stricte raționalizări a 
consumurilor materiale și energetice, 
în acest context, toți metalurgiștii 
trebuie să considere drept minimală 
sarcina de a reduce cheltuielile de 
producție cu 29,1 lei la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă pe ansamblul ramurii, 
față de anul trecut, orice economie 
suplimentară asigurind resurse de 
dezvoltare mai accentuată a produc
ției, de ridicare a nivelului de trai. 
Programele de măsuri stabilite in 
cadrul ramurii metalurgiei în acest 
domeniu, concretizate pe centrale, pe 
unități, secții și locuri de muncă, 
situează în prim plan ridicarea 
coeficientului de scoatere a lamina- 
te'or finite p!‘ne din tona de oțel. In 
această privință, deși rezultatele ob
ținute sînt net superioare celor din 
perioadele anterioare, totuși nu am 
atins încă nivelurile stabilite.

Pentru ca în anul 1978 să înfăptuim 
integral această sarcină majoră stabi
lită de conducerea partidului au fost 
revăzute și completate programele 
noastre de acțiuni, s-au creat condi
ții ca acestea să fie duse la bun sfir- 
șit și, în cel mai scurt timp. împreu
nă cu principalii consumatori de 
metal, vom definitiva soluții la une'e 
probleme cu implicații în întreaga 
economie, cum sînt : extinderea uti-
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Cit de mare este 
casa noastră?
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Rîndurile de mai jos le-a stirnit replica unui meșter 
dintr-o întreprindere bucureșteană. Interpelat de re
porter dacă și acasă la el uită tot așa, aprinse inutil, 
becurile, care aici, m hală, luminau „a giorno' și aoso- 
lut fără nici un rost, acesta a răspuns deconcertant : 
„Acasă la mine este cu totul altceva !“...

Nuanța insolită a replicii ar putea să frapeze. Nu 
asupra acestui lucru vom stărui totuși aici, ci, mai 
înainte de toate, asupra adevărului ei. Da, a adevă
rului pe care-1 exprimă.

Să ne explicăm : deci, „cum este acasă" la meșterul 
cu pricina, la alții care pot gindi astfel ? Cumva, în
dată ce-a pătruns omul în apartament, aprinde lumi
nile in toate încăperile, să-i facă o bucurie contorului 
scos astfel din țițîni ? Da de unde. O asemenea „plă
cere", cu toată îngăduința, n-ar putea fi taxată decît 
cel puțin iraționala. Nu se poate omul dezbăra de nă
ravul de a uita peste noapte lumina aprinsă la baie, în 
cămară, pe hol, la bucătărie ? Imposibil. Mai intii că ar
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fi un consum absurd și costisitor. In al doilea rînd, in
tră in regulile nescrise ale casei și ale chibzuinței de 
gospodar adevărat de a nu risipi fără rost ceea ce ai, 
ceea ce se obține prin muncă. După cum a devenit gest 
reflex ca îndată ce ai terminat treaba să scoți din priză 
fierul, aspiratorul ori mașina de spălat. După cum, 
incă de ta virsta de șoim al patriei, deprindem gestul 
reflex de a stinge televizorul ori aparatul de radio în
dată ce s-a terminat emisiunea preferată. După cum 
tot gest reflex se numește stingerea becului ce arde 
inutil pe scări.

Atunci ?
Atunci, luind aminte la adevărul replicii consemnate, 

așezăm alături un adevăr la fel de imbatabil : „in cete 
8 ore de muncă, unde se află meșterul despre care este 
vorba La uzină. Perfect. Deci tot in casa lui. Casa 
lui de om al muncii. Stăpin pe strungul care nu tre
buie lăsat să meargă in gol, pentru că acasă la el nu 
îngăduie nici o risipă. Stăpin pe șarja de oțel ori de 
aium.mu, pentru care se străduie să cheltuiască cit 
mai puțin curent electric. Pentru că, in casa lui de 
acasă, la fel. e cu ochii pe contor, și de fiecare dată 
cind „vine lumina" chibzuiește cit a fost de econom, 
cit a fost de risipitor. Iar stâpinului care produce ii 
est • străină atitudinea boierească, de mină spartă. Sintem 
stăpini. producători, beneficiari, gospodari peste toate, 
nu numai in principiu, ci in realitate Casa noastră este 
peste tot. Oriunde ne aflăm in marginile țării. Și chib
zuință cu care gestionăm zestrea țării, deci a noastră, 
se cuvine, firesc, să fie una și aceeași peste tot.
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Să facem tutui pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite 
de Canferinta Națională a partidului, pentru depășirea planului 

in acest an Iiotăritor al cincinalului
CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresata de Comitetul municipal 
București al P. C. R. tuturor 

comitetelor județene de partid
Etapa care. a trecut de la Congresul al XI-lea, rezul

tatele remarcabile obținute în toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale ale României, în creșterea necontenită a 
nivelului de trai material și spiritual al poporului au 
confirmat pe deplin justețea și realismul politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru, al cărei promotor 
neobosit este tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu și eminent conducător al poporului român pe drumul 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și inain- 
tării patriei spre comunism.

Anul 1977, inscris in istoria țârii prin evenimente de 
excepțională însemnătate — 100 de ani de la cucerirea 
independentei de stat, Conferința Națională a partidului, 
a XXX-a aniversare a proclamării Republicii — ne-a pri
lejuit un rodnic bilanț al realizărilor obținute, in cei doi 
ani care au trecut din actualul cincinal, în dezvoltarea 
forțelor de producție, introducerea pe scară largă a cu
ceririlor științei și tehnicii contemporane, infăptuirea am
plului program de investiții, in perfectionarea organizării 
și conducerii tuturor domeniilor.

în activitatea creatoare desfășurată de întregul popor 
pe plan politic, economic și social, oamenii muncii din 
Capitală, in frunte cu comuniștii, s-au inscris cu succese 
deosebite, contribuind la progresul operei de edificare so
cialistă a patriei.

Volumul producției industriale pe anul 1977 a fost de
pășit cu 3,2 miliarde lei ; producția peste plan s-a con
cretizat in numeroase produse fizice necesare economiei 
naționale, cum sînt : laminate finite din otel, motoare 
electrice, utilaje tehnologice, mijloace ale tehnicii de 
calcul electronice și de automatizare, motoare cu ardere 
internă, medicamente, confecții textile, unt, ulei comes
tibil și alte bunuri de larg consum.

Productivitatea muncii a fost depășită cu 2,5 la sută, 
peste 91 la sută din sporul de producție, fată de anul 1976, 
fiind realizat pe seama acestui indicator. Au fost puse in 
funcțiune 80 capacități de producție, din care 8 in de- 
vans.

Planul de export a fost depășit cu 6,5 la sută, livrîn- 
du-se cantități importante de utilaje tehnologice, loco
motive diesel-hidraulice, produse ale industriei electro
tehnice și electronice, mărfuri fabricate de industria 
ușoară.

Puternic însuflețiți de istoricele hotărîri adoptate de 
Conferința Națională a partidului, de vibranta chemare 
adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu întregii noastre 
națiuni de la tribuna înaltului forum al comuniștilor, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii, toți oamenii muncii 
bucureșteni vor acționa ferm pentru întărirea răspunderii 
și exigenței, afirmarea puternică a calității in toate sec
toarele vieții economico-sociale, a ordinii și disciplinei 
la fiecare loc de muncă. Vom acționa cu hotărire pen
tru folosirea Ia întreaga capacitate a utilajelor și a for
ței de muncă, valorificarea superioară și gospodărirea ju
dicioasă a materiilor prime și a energiei, pentru inten
sificarea activității de cercetare și introducerea progre
sului tehnic in toate domeniile, creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, a eficienței întregii activități, 
contribuind astfel la accelerarea dezvoltării patriei, la 
creșterea neîntreruptă a nivelului de trai material și spi
ritual al poporului.

în numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din Capitală, organizația de 
partid a municipiului București adresează 
organizațiilor județene de partid, tuturor 
oamenilor muncii din INDUSTRIE, CON
STRUCȚII, TRANSPORTURI Șl CIRCU
LAȚIA MĂRFURILOR o entuziastă che
mare la întrecere, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor stabilite prin Planul 
național unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1978.

Acționind pentru înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și statului nostru, a mă
rețelor obiective de dezvoltare economico-socială stabilite 
de Conferința Națională a partidului, oamenii muncii din 
Capitală se angajează să realizeze :

a) în activitatea industrială
1. Depășirea planului la producția globală industrială cu 

2 miliarde lei : in acest fel, Împreună cu sarcinile din 
Programul suplimentar incluse in planul pe 1978, se asi
gură depășirea cu 5,8 miliarde lei a prevederilor 
planului cincinal pentru acest an. Producția globală su

plimentară se va concretiza în realizarea unor produse 
necesare economiei naționale, din care menționăm ;

— 600 tone oțel aliat superior ;
— 1 000 tone laminate finite pline din oțel ;
— 1 000 tone utilaj tehnologic ;
— 1 000 tone țevi din oțel ;
— 20 milioane lei mijloace de automatizare elec

trotehnice :
— 32 milioane lei produse ale industriei electro

nice ;
— 30 000 kW motoare electrice ;
— 30 bucăți autobuze ;
— 10 bucăți troleibuze ;
— 30 milioane lei produse ale industriei de meca

nică fină ;
— 100 tone colorant) și pigmenți organici ;
— 200 tone produse macromoleculare ;
— 75 milioane lei medicamente ;
— 10 milioane lei mobilier ;
— 500 tone ulei comestibil.

2. Livrarea suplimentară la fondul pieței a unor mărfuri 
in valoare de 300 milioane lei.

3. Realizarea peste prevederile planului a unor produse 
destinate exportului în valoare de 50 milioane lei valută.

4. Depășirea nivelului planificat al productivității mun
cii cu 1,2 la sută.

5. Creșterea ponderii produselor noi șl reproiectate în 
valoarea producției-marfă cu 3 la sută, față de cea pla
nificată.

6. Scurtarea, cu 2—4 luni, a duratei de punere in fa
bricație a unui număr de 50 produse, prevăzute in plan ; 
asimilarea peste prevederile planului a 300 produse noi 
și modernizate, precum și introducerea suplimentară a 
100 tehnologii noi.

7. Realizarea prin autoutilare a unor mașini, utilaje și 
instalații in valoare de 300 milioane lei.

8. Realizarea de economii în valoare de 50 milioane lei, 
prin reducerea cheltuielilor materiale de producție pla
nificate.

9. Reducerea consumurilor planificate de materii prime, 
materiale, combustibil și energie și obținerea, pe această 
cale, a unor economii de :

— 7 000 tone metal ;
— 20 000 tone combustibil convențional ;
— 10 000 MWh energie electrică.

10. Creșterea eficienței fondurilor fixe, astfel îneît, în 
anul 1978, să se realizeze o producție globală de 2 210 lei 
la 1 000 lei fonduri fixe.

b) în activitatea de investiții 
și construcții

1. Devansarea punerii în funcțiune a unui număr de 10 
capacități de producție industrială eu cel puțin 30 de zile 
față de termenele planificate și realizarea la termenele 
prevăzute in plan a celorlalte capacități.

2. Devansarea termenelor de dare in folosință cu 30 de 
zile Ia un număr de 3 000 de apartamente.

3. Creșterea productivității muncii în construcții, peste 
nivelul planificat, cu 500 lei pe persoană.

4. Reducerea cheltuielilor de producție planificate cu 
1 leu Ia 1 000 lei producție de construcțlî-montaj.

5. Prin reducerea consumurilor specifice și o mal bună 
gospodărire a materialelor se vor economisi 5 000 tone ci
ment și 1 500 tone metal.

6. Folosirea mai bună a utilajelor de construcții șl a 
mijloacelor de transport, asigurindu-se depășirea in medie 
cu 5 la sută a coeficienților de schimb planificați.

c) în activitatea de transporturi
TRANSPORTUL FEROVIAR :

1. Creșterea peste plan a capacității de transport cu 
500 000 tone mărfuri prin :

— îmbunătățirea indicilor planificați de utilizare a mtj- 
loaceibr de transport : cu 1.0 la sută la viteza comercială 
a trenurilor de marfă ; cu 0,5 la sută la încărcătura sta
tică a vagonului de marfă, realizind o economie de 300 
vagoane pe an ; cu 0,9 la sută la greutatea medie brută a 
trenurilor de marfă.

2. Reducerea cu 5 500 de ore a timpului de imobilizare 
a locomotivelor diesel in reparație.

3. Depășirea productivității muncii planificate cu 600 
tone-kilometri convenționale pe un muncitor.

4. Reducerea cu 1,0 la sută a cheltuielilor de exploatare, 
ceea ce conduce la obținerea unei economii în valoare de 
peste 1 milion lei.

5. îmbunătățirea indicatorilor economico-financiari se va

Nu cunosc vreo e- 
pocă din istoria Româ
niei in care să fi în
registrat un moment 
de secetă, de hiatus, 
in privința exercitării 
gemului popular in 
absolut toate compo
nentele spiritualității 
românești, deopotrivă 
în știință, în cultură, 
in arte. Dimpotrivă, 
tocmai continuitatea 
geniului creator popu
lar a fost in toate e- 
pocile sorgintea crea
ției culte, temeiul u- 
nității acesteia, a du
ratei sale in vreme și 
în conștiințe, sinteza 
specificului național și, 
nu in ultimul rînd, 
condiția neîntreruptei 
înnoiri a profesionis
mului științific și cul
tural-artistic, a ne
istovitei lui întoarceri 
la matrice, la izvoare
le dinții.

Cine n-a admirai 
lungul fluviu de „năs
cociri" populare in 
domeniul tehnicii, care 
au stat la temelia ce
lor mai mari invenții ; 
dar energica pleiadă a 
unor creatori, anima
tori de cultură și gîn- 
dire înaintată (Badea 
Cârțan, Theodor Ne- 
culuță, Alexandru Sa- 
hia etc.) ; dar artiștii 
amatori — mulți cit 
frunza și iarba — a- 
parținînd tuturor pro
fesiunilor și exercitîn- 
du-se in toate arte
le tradiționale româ
nești (poezia, cintecul. 
jocul, țesut-cusutul. 
cioplit-sculptatul. olă- 
ria, teatrul popular

etc.), fenomen devenit 
copleșitor prin mijlo
cirea Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei", eveniment per
petuu, care este de pe 
acum o a doua natu
ră a vieții românești 
din zilele noastre.

Iată tot atîtea argu
mente privitor la or- 
ganicitatea relației 
muncă-cultură, privi
tor la intercondițio-

omul-constructor, cel 
ce ia parte nemijlocit 
la lucrare, la opera de 
edificare — rostul 
nostru fundamental. 
Cultura poporului 
pentru popor procla
mă necesitatea accesu
lui celor ce muncesc 
la cultură in dublu 
sens, prin împământe
nirea necondiționată a 
caracterului popular și 
participarea directă la

civilizație din Bu
covina etc., etc. Bala
dele „Miorița" și 
„Meșterul Manole" — 
ca să mă refer la a- 
ceste monumente ale 
limbii și rostirii româ
nești — sînt opera de- 
cantat-cristalizată a u- 
nui lung șir de gene
rații de lucrători-poeți, 
care l-au premers și 
l-au iscat în cerul li
terelor române pe E-

Muncă și cultură
------------------- însemnări de POP Simion-----------------

narea celor doi ter
meni care formează 
împreună temelia ci
vilizației umane, sub
limate cu tărie de 
secretarul general al 
partidului și ridicate 
la rang de politică de 
stat in întreaga acti
vitate ce se desfășoa
ră in patria noastră. 
Din asta decurge, les
ne de înțeles, dubla 
natură a celui ce 
muncește : calitatea de 
producător de bunuri 
materiale și aceea de 
producător de bunuri 
spirituale. Această ca
pacitate potențială și 
acest drept inalienabil 
in ordinea istoriei le 
binemerită oricare 
dintre semenii noștri 
care iși exercită me
nirea de „homo faber".

fenomenul culturii in 
calitate de creator și 
beneficiar al valorilor 
de cultură ; este teza 
care nu face decît să 
dea expresie concen
trată la ceea ce isto
ria multimilenară a 
civilizației omenești a 
demonstrat prin crea
ția mulțimilor. prin 
creația celor ce mun
cesc. Nenumărate sînt 
argumentele ce ates
tă numita zestre, care 
se înscrie valoric în e- 
ternitate : piramidele 
Egiptului, mormintele 
Ming ale Chinei, 
sculpturile megalitice 
din Insula Paștelui, 
marile ansambluri cu 
temple Maya din pla
tourile mexicane, mi
nunile nepereche ale 
lăcașurilor de artă și

minescu. Tot astfel 
meșterii de porți ma
ramureșene sau mește
rii de stilpi de prid
vor gorjenesc l-au pre
mers și l-au iscat pe 
Brâncuși. Geniul in
ventiv popular l-a 
premers și l-a iscat pe 
Coandă. Oamenii doi
nei și bocetului i-au 
premers și i-au iscat 
pe Ciprian Po
rum bescu și George 
Enescu. Zugravii tem
plelor noastre de 
civilizație autohtonă 
străveche, cei de la 
Voroneț și Sucevița, 
i-au premers și i-au 
iscat pe Luchian si 
Țuculescu. Și argu
mentația prin exemple 
poate continua.

Festivalul „Cîntarea 
României", al hărniciei

și creației, oferă ca
drul minunat al afir
mării plenare a mari
lor haruri creative 
care sălășluiesc în oa
menii muncii, aceia 
care au dovedit de-a 
lungul istoriei noastre 
că munca naște spi
ritualitatea româneas
că și, totodată, spiri
tualitatea muncitoare 
șade la baza dezvoltă
rii neîntrerupte a ci
vilizației materiale. 
Creat din inițiati
va președintelui ță
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, festiva- 
lul-epopee „Cintarea 
României" se exercită 
nu numai ca eveni
ment de cultură, spi
ritualitate și educație 
neîntreruptă la care 
participă, practic vor
bind. întregul popor ; 
acest festival al hăr
niciei și creației este, 
inainte de toate, ma
terializarea revoluțio
nară a tezei dublei 
participări la cultură a 
celor ce muncesc — în 
calitate de făuritori și 
de beneficiari ai valo
rilor culturale, uma
niste, puse în slujba 
formării multilaterale 
a omului, în spiritul 
idealului comunist. Fe
nomenul este prin 
excelență al acestui 
timp și al acestui ceas 
de istorie națională. El 
vine, in multe privin
țe. ca o dezdăunare, 
simbol al abolirii mul
telor nedreptăți pe

(Continuare 
în pag. a II-a)

(Continuare in pag. a III-a)

La „Automatica" București. Verificarea unor instalații de dozare automatd

TOVARĂȘUL GUSTAV HUSAK ÎMPLINEȘTE 65 DE ANI

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

„ PRAGA
Dragă tovarășe Husak,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, am plăcerea de a vă adresa, cu prilejul celei de-a 65-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere, un cald salut tovărășesc și cele 
mai sincere felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie tradițională dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor 
dezvolta și extinde continuu in spiritul Declarației comune, pe care am 
semnat-o împreună la București, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și socialismului.

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit, stimate 
tovarășe Husak, urări de viață îndelungată, de sănătate și fericire, de noi 
succese in munca de inaltă răspundere consacrată înfloririi și prosperității 
necontenite a Republicii Socialiste Cehoslovace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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! FAPTUL] 
! DIVERS!
I „Florile |
| Carpaților“ >

Este numele pe care și l-au

Idat echipajului lor pionierii de ■ 
la școala generală din comuna I 
Nicolae Bălcescu. județul Bacău, • 

Iîn expediția întreprinsă pe cres
tele munților. Denumire inspi
rată, întrucît „Florile Carpați- | 

Ilor" au dat roade minunate, în 
întrecerea cu celelalte sute și ■ 
mii de echipaje asemănătoare I 
din întreaga țară. Echipajul loi * 

Ia obținut premiul întîi. în tim- 
pul expediției, ei au colectat di
ferite obiecte de artizanat, crea- | 

Iții folclorice inedite. Membri ai 
echipajului, condus de profeso- I 
rul Dumitru Miron, au selectat 
cu grijă materialul adunat în

I timpul drumeției, iar piesele cele ■ 
mai izbutite au fost reunite în- 
tr-o originală expoziție organi- I

Izată in sălile școlii in care în
vață. Alături de ele, strălucește I 
și „busola de aur", cel mai mare | 
trofeu al micilor mari cutezători.

* Punguța I 
I cu... un ban |
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nu este o replică la cunoscuta 
povestire „Punguța cu doi bani" 
a marelui Creangă. In cele ce 
urmează, dăm cuvintul cititoru
lui nostru C. Luță : „In timp ce 
mă aflam internat la spitalul 
din Rm. Vilcea, mi-a fost dat să 
fiu martorul unei intimplări cu 
totul neobițnuite. Un copil, Ne- 
luș, in virstă de numai 2 ani și 
8 luni, a fost adus in stare foar
te gravă. Fiind în grija bunici
lor săi din comuna Ciineni și 
scăpat o clipă de sub suprave
ghere, micuțul Neluș a înghițit 
o monedă de un leu. Pe mo
ment, bunicii s-au speriat, dar 
in loc să anunțe medicul comu
nei, au tot stat și au așteptat ca 
moneda să iasă singură. Dar 
cum nu ieșea și copilul nu mai 
putea minca, au intrat din nou 
in panică, dar tot au mai șovăit 
dacă să meargă sau nu la doc
tor. In sfirșit, cit au catadicsit, 
era gata-gata să fie prea tirziu. 
A fost nevoie de o anevoioasă 
intervenție a medicilor de la spi
tal, intrucit esofagul, ca o „pun
guță cu un ban" in el, se in
flamase. Dar e bine cind totul 
se termină cu bine, băiețelul 
fiind salvat".

Cristal... 
tulbure

Poșta de ieri ne-a adus pe a- 
dresa rubricii noastre un colet 
neobișnuit, voluminos. Expedi
tor : Eugeniu Hănescu din satul 
Șopteriu, județul Bistrița-Nă- 
săud. în colet — o sticlă. Pe 
sticlă, o etichetă care anunța 
pe „onor cumpărător" că e vorba 
de vodca tip „Cristal" produsă 
de fabrica bucureșteană de re
sort. Prinsă de etichetă, o scri
soare cu următoarea explicație. 
„Pentru a vă convinge că una 
scrie pe etichetă și alta e înăun
tru, vă rog să-i desfaceți dopul. 
Veți da de apă... chioară. Ba, 
pe deasupra, și tulbure 1 Cind 
am văzut una ca asta, deși nu 
băusem nimic, m-a apucat ame
țeala. Cum era și firesc, l-am luat 
la rost pe gestionar, dar am aflat 
că mai nimerise și altcineva, 
înaintea mea, tot o sticlă... ca- 
cialma. De altfel, ne-am convins 
cu toții că nu e „opera" gestio
narului, după calitatea apei din 
sticlă. Pe la noi apa este, in
tr-adevăr, precum cristalul. Așa 
cum ar fi trebuit să fie și marfa 
care-i poartă numele".

Vagonul 
lui Păcală

I lntr-un vagon din garnitura 
trenului rapid București—Satu 
Mare din 3 ianuarie. Nimeni nu

Iștia care era numărul adevărat 
al vagonului in care se urcaseră 
noii călători. Unii susțineau că 

Iar fi vagonul nr. 7, alții că, dim
potrivă, ar fi 8 bis. Locurile erau 
limitate, in timp ce biletele — 
in „dublu exemplar". In sfirșit, 

Iun ceferist a dezlegat misterul : 
„Dreptate aveți și dumneavoas
tră, care susțineți că vagonul 

Iare numărul 7, dreptate aveți și 
dumneavoastră, care susțineți că 
are numărul 8 bis. Și asta, pen
tru că pe o parte a vagonu- 

Ilui este scrisă cifra 7, iar pe 
cealaltă parte, cifra 8 bis". La 
întrebarea cine a fost năzdrâ- 

I vanul care a făcut una ca asta,
creind atita nemulțumire, s-a 
răspuns că de vină este cel 

Icare a atașat la tren un număr 
de 3 vagoane în stația Cluj- 
Napoca, și că a fost neatent. 
Sintem curioși să vedem ce fel 

I de „atenție" i se va rezerva.

Cine-1
‘ „mcaltă“? i O adresă primită din partea 
1 întreprinderii comerțului cu ri- 
Idicata textile-încălțăminte, su

cursala Suceava, ne semnalează 
un caz mai puțin obișnuit, pen
tru soluționarea căruia solicită 

I sprijinul cititorilor rubricii noas
tre. Despre ce este vorba ? 
Fostul lucrător comercial Gheor- 

Ighe Lămășanu (născut în 1949 in 
Fîntînele, județul Suceava), a 
fost obligat, printr-o sentință 

I penală, la acoperirea daunelor 
provocate întreprinderii. în a- 
ceastă lună se împlinește un an 
de la pronunțarea sentinței, și 

Itot un an de la dispariția fără 
adresă a sus-numitului. Ultimul 
domiciliu cunoscut al respecti- 

Ivului a fost flotant, în orașul 
Moinești, strada Libertății, bloc 
A 8. Cum Lămășanu s-a ocu
pat mult timp de încălțăminte, 
i-a venit și lui rindul să fie „in- 

j călțat".
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Rubricâ realizatâ de

I Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scîntell"

CE V-AJI PROPUS, CE Ați REALIZAT 
ÎN PRIMA DECADĂ A ANULUI?

încă din primele zile ale anului 1978, cetățenii tuturor comunelor 
și orașelor țării au trecut cu hotărire la înfăptuirea programelor de 
măsuri adoptate în sesiunile de constituite ale consiliilor populare, 
după alegerile de la 20 noiembrie 1977. Traducerea lor în viață — care con
stituie sinteza propunerilor, sugestiilor și inițiativelor din dialogul viu, 
direct, responsabil dintre alegători și deputați in timpul campaniei elec

torale — se bucură de o largă participare din partea cetățenilor, con- 
știenți că acționează in propriul lor interes, că își îndeplinesc în acest 
fel o inaltă responsabilitate civică. La rindul lor, consiliile populare și 
comisiile permanente ale acestora, deputății și organele locale de spe
cialitate, toți factorii responsabili s-au mobilizat pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin din programele de măsuri adoptate.

HUȘI
0 amplă acțiune de control cu măsuri 

concrete pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației

Semne bune unul are 
...și pentru viitorul urbunistic 
ui unui fost sat de pescari

în orașul Huși s-a încetățenit, în 
ultimul timp, o practică : deputății, 
împreună cu echipele de control al 
oamenilor muncii și în colaborare cu 
organele locale de specialitate con
trolează în mod sistematic modul în 
care se desfășoară aprovizionarea cu
rentă a populației, activitatea comer
cială în general, funcționarea celor
lalte servicii publice.

— Dezvoltarea economică din ul
timii ani, conturarea unei puternice 
platforme industriale, creșterea nu
mărului de oameni incadrați in mun
că și, în consecință, sporirea substan
țială a veniturilor lor, construirea 
noilor ansambluri de locuințe — ne 
spune tovarășul Ion Croitoru, pre
ședintele consiliului popular — au ri
dicat problema redimensionării și re
organizării întregii rețele comerciale 
și de servicii a orașului. în acest 
sens, încă din timpul campaniei elec
torale. cetățenii au făcut o seamă de 
sugestii și propuneri valoroase, care 
au fost incluse în programul de lucru 
adoptat în prima sesiune a consiliu
lui popular.

în prima decadă din acest an, 
deputății din comisia permanentă de 
resort a consiliului popular au între
prins o largă acțiune de control în 
rețeaua comercială și de alimentație 
publică. Obiectivul a fost tocmai ve
rificarea modului în care se traduc 
în viață prevederile programului de 
măsuri adoptat. N-a fost vorba insă 
de un simplu control. Spunem acest 
lucru, avînd în vedere, în principal, 
finalizarea acțiunii. Pentru zona in
dustrială s-au stabilit o seamă de 
măsuri care să asigure urgentarea 
dării în folosință a unei cantine-res- 
taurant. Totodată, s-a hotărît înfiin
țarea unui mare magazin alimentar. 
De comun acord cu conducerile în
treprinderilor — care vor asigura 
spațiile necesare — s-a decis dezvol
tarea și modernizarea punctelor co
merciale de la toate unitățile eco
nomice mari de pe platforma indus
trială : filatura de bumbac, fabrica 
de tricotaje, întreprinderea de încăl
țăminte și cea de industrializare a 
legumelor și fructelor. Aspectele ne
gative care mai persistau în aprovi
zionare și în servire au fost aduse la 
cunoștința consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderile respective. 
S-au luat pe loc unele măsuri care 
să ducă la scurtarea drumului măr
furilor din depozite spre magazine.

ANUL TURISTIC 1978
Odată cu începutul anului, revin 

în mod firesc, la ordinea zilei, în
trebările noastre, ale tuturor, legate 
de organizarea timpului liber, de 
„planificarea" vacanțelor : Ce nou
tăți ne oferă stațiunile de odihnă ? 
Ce înlesniri se preconizează pentru 
excursiile de la sfîrșitul săptăminii ? 
Cum sînl^organizate deplasările ?

Din r^HR-ea pe care rie-a făcutro 
tovarășii»! lie Voicu. prim-adjunct 
al ministrului turismului, am reținut 
pentru cititorii noștri informații „de 
ultimă oră" necesare pentru orice 
iubitor al excursiilor și drumețiilor. 
Potrivit aprecierii interlocutorului, 
anul acesta „circulația turistică" va 
cuprinde aproape jumătate din 
populația întregii țări, la care se 
adaugă un mare număr de oaspeți 
de peste hotare. în acest calcul, 
trebuie luate în considerație alte 
sute de mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și cooperativele 
agricole de producție, care au case 
proprii de odihnă. încă de pe acum 
au fost, în linii mari, încheiate con
tractările cu casele de odihnă’ și 
tratament. Peste 1 000 000 de oameni 
au cerut (pentru serii lungi) să-și 
petreacă vacanțele în casele de 
odihnă ale turismului, sindicatelor 
ș.a.m.d. Putem să găzduim un ase
menea număr de oameni, pe serii, 
pentru că baza noastră turistică este 
mai bine dezvoltată acum și mai 
bine dotată decit în anii trecuți.

Ajungind la acest punct al convor
birii noastre, ne-am interesat in ce 
anume constau dezvoltările respecti
ve, ce trebuie să știe cetățenii înain
te de a pleca la drum. Practic, in 
toate stațiunile de odihnă de la mun
te și de la mare, în afară de repa
rațiile capitale, de renovări și mici 
intrețineri, au mai fost făcute nume
roase extinderi, au fost construite 
noi vile și hoteluri. Numai în anul 
1977 — pină la 31 decembrie — s-au 
dat in folosință incă 3150 locuri de 
cazare în hoteluri, cabane și hanuri 
turistice, toate amplasate în stațiuni 
balneo-climaterice la munte și pe 
traseele turistice. Aceste capacități 
de cazare au la dispoziție un număr 
de 3 200 locuri în restaurante (săli 
închise), cofetării și alte spații spe
cifice. Pe litoral, de exemplu, în 
stațiunea Mamaia s-a dat in exploa
tare un hotel cu o capacitate de ca
zare de 287 locuri și 370 locuri în 
restaurante. De asemenea, s-au asi
gurat 10 000 de locuri in popasurile 
turistice (corturi, căsuțe) în stațiuni
le Mamaia, Eforie Nord și Eforie 
Sud. La Sovata, 270 locuri, în Poiana 
Brașov un hotel cu 140 locuri de ca
zare și 180 locuri în restaurant. în 
stațiunea Durău 270 locuri de cazare 
intr-un hotel, o cabană, iar 300 locuri 
in unitățile de alimentație publică. 
De asemenea, s-a mai dezvoltat baza 
turistică în orașele București (200 
locuri), Iași — 300 locuri, în Roman, 
Lugoj, Făgăraș etc.

S-a acordat o deosebită atenție și 
dezvoltării bazei materiale care asi

De asemenea, împreună cu producă
torii de bunuri de consum — încăl
țăminte, tricotaje, conserve — care 
au magazine proprii de prezentare și 
desfacere, s-a analizat structura fon
dului de marfă și s-a decis diversi
ficarea sortimentelor și aprovizio
narea prioritară numai cu produse 
de calitate — așa cum, pe bună drep
tate, pretind cumpărătorii.

în cartierul „7 Noiembrie", anali- 
zînd la fața locului posibilitățile reale 
ale constructorului, deputății au ho
tărît devansarea termenului de con
strucție a unui mare bloc de locuin
țe, al cărui parter va fi în întregime 

destinat comerțului. în acest fel, ce
tățenii, care s-au mutat deja în a- 
partamentele construite în jur, vor 
beneficia de o mai bună aprovizio
nare, cu cîteva săptămini mai de
vreme.

Tot în scopul îmbunătățirii aprovi
zionării, deputății au discutat îm
preună cu organele comerciale din 
respectivele circumscripții electorale 
posibilitatea amenajării unor unități 
profilate pe desfacerea produselor a- 
limentare în cartierele Broșteni și 
Corni. Diferitele variante de soluțio
nare ale problemei urmează a fi a- 
nalizate și din punct de vedere fi
nanciar, economic, după care comi
tetul executiv al consiliului popular 
va decide.

Cu prilejul acțiunii de control în
treprinse în această primă săptămînă 
a noului an, deputății, reprezentan
ții organelor comerciale și ai orga
nelor specializate de control au ana
lizat la fața locului și posibilitățile 
concrete de îndeplinire a mobiliza
toarelor obiective ce se prefigurează 
în lumina noilor norme generale de 
organizare și dezvoltare a rețelei 
comerciale și de alimentație publică. 
De la concluziile acestei analize se 
va porni apoi la elaborarea unui stu
diu privind reorganizarea întregii 
rețele comerciale și de' alimentație 
publică a orașului (C. Lăluci).

Singeorz-Băi: Unul din noile complexe de odihnă și tratament Foto : E. Dichiseanu

gură odihna plăcută și activă a tu
riștilor. Astfel, s-au deschis două noi 
piscine la hotelul Sinaia din stațiu
nea Sinaia și la hotelul Belvedere 
din Cluj-Napoca. S-au amenajat și 
modernizat pîrtiile de schi din sta
țiunile Sinaia, Predeal și Poiana 
Brașov.

In 1978. baza materială va crește 
cu alte 6 500 locuri de cazare în ho
teluri, cabane și hanuri turistice (du

• Toate stațiunile — pregătite să-și primească oaspeții
• Noutăți în organizarea vacanțelor • Pină acum au fost 
încheiate contracte cu peste 1 000 000 de turiști • în 1978,

excursiile au început încă de la 1 ianuarie.

blu față de 1977). Pe litoral, în sta
țiunea Mamaia, de exemplu, se vor 
da în folosință 4 hoteluri cu 900 
locuri de cazare și 1 130 locuri în 
restaurante. în stațiunile balneo-cli
materice Felix, Herculane, Vatra 
Dornei, Buziaș și Călimănești se vor 
construi localuri cu 2 500 locuri de 
cazare și 2 300 în restaurante, iar 
stațiunea Vatra Dornei va fi dotată 
cu o nouă și modernă bază de tra
tament. în zonele montane Poiana 
Brașov, Durău, Peștera Padina și 
Păltiniș vor fi date în folosință 
noi capacități de cazare — 750 
locuri — care vor fi dotate cu săli 
de restaurant. Orașele Alba Iulia. 
Craiova, Tîrgu Jiu, Timișoara, Tulcea 
și altele își vor dezvolta baza mate
rială turistică cu 2 200 locuri de ca
zare și aproape tot atitea locuri în 
unități de alimentație publică.

MAHMUDIA

...Marți 3 ianuarie pe șantierul 
construcțiilor de locuințe din Mah- 
mudia. Mai exact, la locul de mun
că al echipei de zidari condusă de 
Stan Popa. Prima zi de muncă a 
anului, și prima lor zi de muncă pe 
un șantier din localitatea lor. Pen
tru că, pină la sfîrșitul anului 1977, 
Stan Popa și oamenii lui au lucrat 
la Brașov. Erau printre puținii lo
cuitori ai comunei care mai munceau 
departe de familii. De acum încolo, 
lucrează acasă.

Denumită pină cu cițiva ani în urmă 
„comuna fără bărbați" — deoarece 
majoritatea plecau la muncă prin țară

— Mahmudia și-a adunat fiii ca in
tr-o matcă.

în prima decadă a anului 1978 s-a 
deschis și un nou șantier — cel al 
hotelului-restaurant, unul din prin
cipalele obiective ale viitorului cen
tru urban. în Mahmudia acestor ani 
s-a construit, se construiește și se 
va construi tot mai mult. Construc
torii sint harnici și pricepuți. Grăbiți 
chiar, dacă avem in vedere faptul 
că, din cele 148 de apartamente pre
văzute a se da în folosință pină la 
sfîrșitul acestui an, 108 se află de 
pe acum in diferite stadii de execu
ție. Sint blocuri moderne, cu 4 ni
veluri. cu încălzire centrală, cu spa
ții comerciale la parter.

în fața machetei viitorului oraș 
Mahmudia, tovarășul Nicolae Mihart, 
primarul comunei de astăzi, ne-a 
propus să anticipăm cîteva fraze din- 
tr-un eventual reportaj :

— Sîntem în ianuarie 1981. Vă 
amintiți, cu 3 ani in urmă, comuna 
întreagă era un șantier. Se năștea 
orașul. între timp, constructorii au 
ridicat în 1979 și 1980 alte 240 de 
apartamente, două grădinițe sezonie
re și o sală de sport, un sediu mo
dern pentru poștă. A fost dezvolta
tă exploatarea minieră și astăzi se 
realizează o cantitate sporită de 
calcar siderurgic. Echipele de con
structori ale uniunii județene a coo
perativelor de consum au făcut o 
brutărie nouă, iar hotelul-restaurant 
s-a dat in folosință. A fost pus la 
punct sistemul de irigații și am re

în același timp, vor continua să se 
dezvolte parcurile de distracții și a- 
grement dotate cu utilaje de fabrica
ție românească. La acest capitol, iată 
o informație de ultim moment pen
tru iubitorii excursiilor din zonele 
mai greu accesibile cu pasul. Ei vor 
putea vizita in curînd zona montană 
din apropierea cabanei Babele ple- 
cind din stațiunea Bușteni cu tele
fericul, care străbate frumoasa vale 

a Jepllor pe o lungime de 4 400 me
tri. De asemenea, se vor mai realiza 
telescaune in Poiana Brașov, Vatra 
Dornei și în alte zone montane cu 
atracție și circulație turistică intensă.

Cind am spus că anul acesta cir
culația turistică va cuprinde peste 
10 milioane de oameni, am luat în 
calcul nu numai turiștii care se duc 
la munte sau la mare cu scopul de 
a rămine acolo 12, 18 sau 20 de zile. 
O măsură, primită cu mare interes 
de publicul larg, luată încă de anul 
trecut de Ministerul Turismului, este 
aceea de a înlesni tuturor posibilități 
sporite de drumeție, chiar cînd aceș
tia nu sînt neapărat în concediu. Ast
fel, anul acesta vor fi organizate (cu 
casă și masă) deplasări de o zi. de 
trei zile și chiar de... 6 ore, în func
ție de timpul liber al omului. De re
marcat că în toate aceste deplasări 

dat agriculturii încă o suprafață de 
200 hectare. Priviți : aici e faleza — 
încă una din realizările recente ale 
orașului. La un capăt al ei, maca
rale uriașe încarcă în șlepuri mi
nereul. La celălalt capăt se află ora
șul. Numai Dunărea a rămas a- 
ceeași...".

...în aceste zile, 37 de mineri, con
structori, pescari, țărani cooperatori 
și-au susținut examenele in sesiunea 
de iarnă pentru clasele V—VIII. Ei 
învață să-și edifice mai repede, mai 
bine orașul, învață să fie oamenii 
de care viitorul lui are nevoie.

Dintre evenimentele acestor zile 
mai reținem : Iordan Uncu și-a tras 
apă curentă în casă. „Apa se duce 
mai repede ca electrificarea — co
menta primarul Nicolae Mihart. Am 
împinzit comuna cu conducte. Ce 
vreți, alte timpuri...".

...La S.M.A. au sosit primele 
patru tractoare noi pe acest an. La 
cooperativa agricolă s-a încheiat 
modernizarea a 8 ha de vie ; la coo
perativa de consum s-au vîndut pri
mele garnituri de mobilă ; la casa 
de naștere au fost înregistrate pri
mele două nașteri pe acest an...

...7 ianuarie — zi marcată, de se
siunea consiliului popular, care a a- 
doptat planul economico-social și 
bugetul in- profil teritorial pe anul 
’78. în acest an comuna va realiza 
o producție globală industrială in 
valoare de 70 milioane lei, cantita
tea de calcar siderurgic extras va 
crește de la 1,9 milioane tone în ’77 
la 2,35 milioane tone în ’78, valoarea 
investițiilor de la 35 milioane lei 
în ’77 la 88 milioane lei, iar volu
mul desfacerilor de mărfuri va de
păși 30 milioane lei.

...La căminul cultural se pregătește 
un nou spectacol în cadrul etapei 
de masă a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", ediția a 11-a. Co
muna are toate formațiile artistice 
stabilite prin regulamentul festiva
lului.

...9- ianuarie : Gheorghe Rusu, in- 
giner-șef la exploatarea minieră 
Mahmudia, mai adaugă evenimente
lor anterioare din viața comunei 
încă două : realizarea sarcinilor de 
plan pe prima decadă a lunii ianua
rie și terminarea unui nou tronson 
de 300 metri liniari la cea de-a doua 
bandă de transportat minereu.

O decadă din viața unei comune 
care anticipează orașul. (E. Mihăi- 
lescu).

punctul de pornire îl constituie în
treprinderea sau instituția unde lu
crează cei inscriși pentru excursii și 
drumeții. Din păcate, ne este impo
sibil să publicăm aici toate tipurile 
de excursii, toate direcțiile încotro se 
pleacă. Imaginați-vă că numai din 
București se pornește în 71 de direc
ții, spre toate colțurile țării. La rin
dul lor, toate oficiile județene de tu
rism organizează circuite ale țării și 
excursii la marile festivaluri, tîrguri 
și manifestări folclorice, artistice și 
sportive — in conformitate cu calen
darul acestor manifestări.

Prin urmare, timpul vacanțelor și 
drumețiilor pentru anul 1978 a în
ceput. După cum am fost asigurați, 
peste tot, organizatorii turismului își 
vor întîmpina oaspeții cu străvechea 
urare românească : „Bine ați venit 1“

Cetățenii așteaptă însă ca urarea 
respectivă să aibă peste tot și aco
perire în fapte, in comportamentul 
gazdelor, în felul în care turiștii vor 
fi cazați, în calitatea mesei și a tu
turor celorlalte servicii.

Fără îndoială, afluența amatorilor 
de excursii și drumeție va fi anul a- 
cesta mai mare decit în anii trecuți, 
atit pentru faptul că s-a dezvoltat 
baza materială și a crescut numărul 
amatorilor de turism, cit și pentru 
că, așa cum se știe, o serie de între
prinderi vor trece (unele au și tre
cut) la săptămînă redusă de lucru. 
S-au ivit, așadar, posibilități supli
mentare pentru cetățeni de a-și pe
trece timpul liber în cele mai pito
rești zone ale țării. Casele de odihnă, 
popasurile, hanurile, hotelurile, toate 
gazdele care gospodăresc aceste uni
tăți au datoria să-și primească oas
peții cu atenție și grijă, să le ofere 
servicii de cea mai bună calitate.

Gh. GRAURE

Cuvintul
cititorilor,
CUVINTUL

OAMENILOR
MUNCII

Adresele curg, utilajele stau
Dinu Georgescu, inginer princi

pal, I.E.L.I.F. — Drobeta-Tr. Se
verin :

încă de la jumătatea lunii sep
tembrie 1977, am adus la cunoș
tința conducerii întreprinderii de 
piese auto și tractoare Miercurea 
Cluc că la două buldozere ce ne-au 
fost livrate de această unitate au 
apărut o seamă de defecțiuni, în 
termenul de garanție. Printre al
tele, am semnalat că radiatorul de 
la buldozerul S 651 cu seria mo
tor 15 631, are fagurele spart în in
terior. Menționăm că defecțiunile 
nu au apărut ca urmare a unei 
exploatări necorespunzătoare și, ca 
atare, fiind în termen de garanție, 
trebuiau remediate de unitatea 
producătoare. Apelurile noastre re
petate nu au fost recepționate însă 
cu solicitudinea cuvenită. Abia

Un util material
Ion Arion, profesor, Școala ge

nerală Aușeu. județul Bihor :
Inițiativa luată în urmă cu cîți- 

va ani de conducerea întreprinde
rii poligrafice „Banatul" din Timi
șoara de a tipări seturi-joc „Scrii
tori clasici români" a fost mai mult 
decit lăudabilă, ea răspunzînd unor 
cerințe didactico-pedagogice, edu
cative. Fiind un instrument de lu
cru la îndemîna profesorilor de li
teratură română, atit in clasă, la 
ora de curs, cit și pentru dotarea

în așteptarea
Ion Ionescu, operator, Combina

tul petrochimic Brazi, județul Pra
hova :

Sutele de călători care se perindă 
zilnic prin stația I.T.P. „Bulevardul 
petrolului", din imediata vecinăta
te a Grupului școlar de chimie din 
Ploiești, sînt nevoiți, și în această 
iarnă, să suporte capriciile vre
mii, așteptînd sub cerul liber. Nici 
conducerea I.T.P., nici cea a Î.T.A.- 
Ploiești nu au luat măsuri pentru 
amenajarea unei copertine in a- 
ceastă stație, unde, în afară de au
tobuzele de pe traseele urbane 
nr. 2 barat, 11, 11 barat, 12, 16, 19, 
opresc și autobuzele care circulă 
pe traseele I.T.A., ce fac legătura

O sesizare și
Iosif Horilă, muncitor, Calea 

Traian nr. 9, bloc 6, ap. 30 — Satu 
Mare :

în luna august 1976, de îndată ce 
am primit un apartament in bloc, 
mi-am adus în noua locuință o 
mobilă combinată, executată la co
mandă de către secția de tîmplărie 
a C.A.P. din comuna Urziceni, ju
dețul Satu Mare, pentru care am 
plătit 22 600 lei. La numai 6 luni de 
la aducerea mobilei de la furnizor în 
noua locuință, șifonierul a început 
să se crape, iar furnirul să se ridi
ce și să se desprindă treptat de pe 
lemn. Necăjit, m-am adresat con
ducerii C.A.P. Urziceni, personal 
președintelui. tovarășul Francisc 
Milller. relatîndu-i cele întimplate. 
Am fost încredințat că, imediat ce 
se va încălzi timpul, va fi trimis 
un maistru pentru remedierea de
fecțiunilor. Cum insă nu s-a pre
zentat nimeni, în luna iulie 1977 
am revenit la Urziceni, unde am 

MUNCĂ ȘI CULTURĂ
(Urmare din pag. I)
care vechile rinduieli le-au insinuat 
în relația muncă-cultură, entități 
despărțite în mod artificial prin 
teorii reacționare, care au întreținut 
atit timp falsul și confuzia in gîn- 
direa filozofică, în estetică, în prac
tica vieții cultural-artistice. Vom în
țelege că actualul proces de demo
cratizare a culturii și artei, în care 
un rol determinant l-au avut și îl 
au cuvîntările secretarului general 
al partidului nostru, documente fun
damentale, cu valoare teoretică și 
practică, semnificînd originalitatea 
gîndirii materialist-dialectice a par
tidului nostru are — cum e și fi
resc — adinei implicații de ordin fi
lozofic. social, civic și moral. De
mocratizarea vieții românești, a tu
turor structurilor și instituțiilor edi
ficiului social a mers mină în mînă 
cu democratizarea culturii și artei, 
cu precizarea rosturilor și metodolo- 
giilor acestora din urmă. Sint fruc
tele ultimului mare deceniu din via
ța României, care se cuprinde — is
toric și politic — în răstimpul dintre 
Congresele IX și XI ale partidului 
nostru. în cîmpul de gîndire și faptă 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Primul Congres al culturii și al 
educației socialiste rămîne în istoria 
țării ca o expresie cuprinzătoare a 
acestor procese și realități noi in 
domeniile culturii, al educației re
voluționare. al științei și artelor. Tot 
ce se întimplă in momentul de față 
pe tărimul culturii socialiste, al e- 
ducației maselor, al activității știin
țifice și artistice este traducerea in 
viață a orientărilor si hotăririlor 
Congresului culturii și al educației 
socialiste, materializarea concepției 
partidului nostru în aceste domenii 
care alcătuiesc împreună suprastruc
tura societății noastre, adică gîn- 
direa politico-ideologică, noul civism, 
învățămintul, morala, știința, cultu
ra, artele — toate descinzînd din 
muncă și pentru muncă, toate fiind 
opera clasei muncitoare și întorcin-

după o lună și jumătate întreprin
derea din Miercurea Cluc ne-a co
municat că asistența tehnică pentru 
radiatoarele de apă este asigurată 
de întreprinderea de cabluri și ra
diatoare Brașov, de la care tre
buie să solicităm sprijin. Adresîn- 
du-ne acestei unități, ni s-a cerut 
să expediem radiatorul la Brașov, 
unde se va stabili și modul de de
contare a cheltuielilor.

întrucît considerăm că un ase
menea sistem de asigurare a asis
tentei tehnice pentru utilajele a- 
flate în termen de garanție nu co
respunde cerințelor actuale, soli
cităm forurilor de resort să inter
vină de urgență pentru ca activi
tatea echipelor „service" să se des
fășoare în condiții optime, iar 
practica adreselor repetate, în timp 
ce utilajele stau, să fie înlăturată.

didactic auxiliar
cabinetului de specialitate, setul 
respectiv constituie un valoros aju
tor elevilor din clasele gimnaziale. 
Nu mai vorbim că imprimarea și a 
unor ilustrate alb-negru ori chiar 
color, referitoare la scriitori și 
poeți ai literaturii noastre, ar dubla 
efectul acestei inițiative.

Sint de părere că și Editura di
dactică și pedagogică, și Oficiul 
pentru mijloace de învățămînt ar 
putea rășpunde unor asemenea su
gestii încă din acest an școlar.

unei copertine
cu localitățile București, Brătești, 
Tăriceni, Tinosu, Șirna etc.

Aceleași condiții grele le au de 
înfruntat și zecile de muncitori na
vetiști care lucrează în trei schim
buri la Combinatul petrochimic 
Brazi și care, la ieșirea din ser
viciu, așteaptă, tot sub cerul liber, 
zeci de minute în stația „Termo- 
Brazi", autobuzele I.T.A. să-i 
transporte la domiciliile lor din lo
calitățile Tinosu. Predești, Șirna, 
Tăriceni, Hăbud etc.

Sperăm că de această dată con
ducerile unităților în cauză vor fi 
mai receptive la doleanțele călă
torilor și -vor întreprinde măsuri 
corespunzătoare pentru amenajarea 
copertinelor mult dorite.

niște scîrțîituri
primit o nouă promisiune, dar, ca 
și prima, neonorată. Am mai făcut 
și alte demersuri, bătind drumurile 
pină la C.A P. (un drum dus-întors 
Satu Mare — Urziceni însumează 
peste 80 km), dar fără rezultat.

Nota redacției : Aducînd conținu
tul acestei sesizări la cunoștința 
conducerii C.A.P. Urziceni, cores
pondentul nostru județean. O. Gru- 
meza, a primit următorul răspuns : 
„Noi socotim că ne-am făcut da
toria, trimițind în primăvară un 
maistru la fața locului să vadă ce 
trebuie remediat. E adevărat, n-am 
verificat ce a făcut maistrul. Am 
să mai trimit încă o dată un mais
tru să remedieze defecțiunile".

O fi știind tovarășul președinte că 
dispozițiile sale (în cazul că le-a 
dat, intr-adevăr) n-au fost respec
tate întocmai ?

Scîrțiie mobila, dar scîrțîie ceva 
și mai tare la C.A.P.-ul respectiv. /

du-se tot acolo, finalitatea lor fiind 
uzul și nevoile celor ce muncesc.

Conducerea de către clasa mun
citoare a destinelor culturii socialis
te poate fi, cred eu, sintetizată prin 
următoarele cîteva raționamente. 
Cultura socialistă este de nedespăr
țit de muncă, decurge din aceasta 
firesc și se reîntoarce aici fertilizînd 
creația bunurilor materiale in ordi
nea calității și dezvoltării în spira
lă. Ca o consecință firească, rostul 
omului muncii, al creatorului de bu
nuri materiale nu poate fi conceput 
în afara funcțiunii ce-i incumbă fi
resc — creația de bunuri spirituale 
(pe care le realizează ca artist a- 
mator, bunăoară, ca exercițiu de au- 
toeducație prin mijlocirea formelor 
de cultură și artă, semnînd ca au
tor de drept dezvoltarea multilatera
lă a personalității sale). în sfirșit, ca 
un corolar al celor spuse pină a- 
cum, forma instituționalizată a du
blului rol, de creație materială și 
spirituală : participarea nemijlocită a 
clasei muncitoare în organele de 
conducere colectivă din sfera cultu
rii. învățămîntului, științei, artelor, 
contribuind astfel la asigurarea și e- 
xercitarea, în practică, a spiritului 
revoluționar, potrivit capacității de 
gindire și acțiune a muncitorimii in 
absolut toate domeniile și compar
timentele suprastructurii, realității 
vieții noastre economice și social-po- 
litice.

Acest amplu proces este în curs, 
se aplică și se perfecționează for
mele și metodologlile care îi sint 
proprii, așa cum au fost acestea pre
figurate de hotărîrile recent înche
iatei Conferințe Naționale a parti
dului nostru. Anul 1978 în care am 
intrat este, îmi dau seama, hotăritor 
și cu deosebire fertil pentru această 
decantare și așezare în forme pro
prii a culturii socialiste concepute ca 
provenind din muncă și pentru mun
că. fiind opera inalienabilă a celor 
ce muncesc, pentru educarea lor mul
tilaterală. Este un motiv să reluăm 
subiectul. în noi ipostaze și impli
cații. pe măsura dezvoltării acestui 
proces revoluționar al întregii vieți 
românești._______ I
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de Comitetul municipal

Tovarășului AHMED SEKOU TOURt
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Guineea
Cronica zilei

București ul P. C. R. tuturor 
comitetelor județene de partid

(Urmare din pag. I)

reflecta in depășirea cu 3 milioane lei a planului de be
neficii.

TRANSPORTUL RUTIER :
1. Depășirea planului de utilizare a capacității de trans

port a mijloacelor auto de mărfuri cu 1,6 la sută, respectiv 
cu 400 tone-kilometri pe fiecare tonă capacitate.

2. Printr-o mai bună organizare a curselor de autobuze 
se va depăși cu 2 la sută planul la transportul de călători.

3. Depășirea sarcinilor de plan Ia productivitatea mun
cii cu 2 la sută, adică cu 1 000 tone-kilometri pe un 
muncitor.

4. Reducerea cheltuielilor de transport planificate la 
1 000 tone-kilometri convenționale cu 0,7 lei, ceea ce se 
va reflecta in depășirea planului de beneficii cu 2,2 mili
oane lei.

5. Economisirea față de prevederile planului a 820 tone 
combustibil convențional, prin optimizarea transporturilor 
și eliminarea curselor efectuate fără incărcătură.

d) în domeniul desfacerii mărfurilor 
și prestărilor de servicii 

către populație
1. Depășirea cu 100 milioane lei a planului de desfa

cere a mărfurilor cu amănuntul.
2. Depășirea cu 15 milioane lei a planului de producție 

proprie in alimentația publică la preparate și semiprepa- 
*ate culinare, produse de cofetărie și patiserie.

3. Creșterea rețelei comerciale cu 300 noi unități in su
prafață de 60 mii metri pătrați și recuperarea unor vechi 
spații comerciale care vor fi redate comerțului, cu o su
prafață de 3 000 metri pătrați. Se va realiza astfel o su
prafață comercială de 440 metri pătrați la 1 000 de locui
tori ; concomitent, se vor dezvolta formele moderne dc 
comerț — autoservirea și expunerea deschisă.

4. înființarea a 30 de bufete în incintă, ajungindu-se 
astfel la un număr total de 400 bufete, precum și organi
zarea a 200 puncte volante pentru desfacerea produselor 
de patiserie, gustări, ceai și lapte.

5. Reducerea cheltuielilor de circulație planificate cu 
10 milioane lei prin : creșterea productivității muncii, fo
losirea intensivă a spațiilor comerciale, folosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor de transport, reducerea 
consumului de energie electrică și combustibil.

6. Depășirea cu 20 milioane lei a sarcinilor planului 
prestărilor de servicii către populație.

7. Dezvoltarea și îmbunătățirea transportului în comun 
prin autodotarea cu 50 tramvaie de mare capacitate triplu 
articulate și modernizarea a 60 de tramvaie ; extinderea 
rețelei de tramvaie cu 4,2 km cale dublă și a celei de tro
leibuze cu 2 km cale dublă ; modernizarea căilor de ru
lare pentru tramvaie și a drumurilor pentru troleibuze și 
autobuze.

★
Ne exprimăm convingerea că întrecerea ce se va des

fășura intre organizațiile județene de partid va constitui 
un factor important pentru realizarea unor ritmuri lot mai 
înalte in dezvoltarea economiei, a vieții 
accentuarea laturilor calitative ale întregii 
șurate, contribuind într-o măsură sporită 
florire a patriei, la ridicarea permanentă 
trai, material și spiritual, al poporului.

sociale, pentru 
activități desfă
ta continua in- 
a nivelului de

COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SPORT • SPORT • SPORT 9 SPORT

Un album despre Nadia Comăneci

A apărut: 
„ERA SOCIALISTĂ" 

nr. 1/1978

CONAKRY
La cea de-a 56-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez 

cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, multă putere de muncă 
pentru îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată de 
poporul guinee z prieten.

Folosesc și acest prilej pentru a-ml exprima deplina convingere că prie
tenia, colaborarea și solidaritatea militantă, care unesc partidele și țările 
noastre, se vor dezvolta și întări continuu, pe multiple planuri, în spiritul 
întîlnirilor și convorbirilor prietenești avute împreună, spre binele și bună
starea popoarelor român și guineez, pentru triumful luptei împotriva impe
rialismului. colonialismului și neocolonialismului, pentru pacea și progresul 
tuturor națiunilor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan, a primit pe 
Fordney Pete Stark jr„ membru al 
Camerei reprezentanților din Con
gresul S.U.A., care se află într-o vi
zită în țara noastră.

★
între 6 și 9 ianuarie a.c. s-a aflat în 

țara noastră, pentru o vizită de prie
tenie, Daniel Madzimbamutu, secre
tar cu problemele relațiilor externe 
al Uniunii Poporului African Zim
babwe (Z.A.P.U.).

în cursul vizitei, oaspetele a avut 
o întîlnire, la sediul C.C. al P.C.R.. 
cu tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe-

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., cu 
prilejul căreia au fost abordate pro
bleme de interes comun privind dez
voltarea relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre P.C.R. 
și Z.A.P.U., dintre popoarele, român 

_și Zimbabwe.

A apărut 
nr. 1/1978 
al revistei 

„MAGAZIN ISTORIC"

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului din Barbados și al meu personal, mulțumesc 
Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru amabilul mesaj de feli
citare transmis 
denței statului

Vă rog să

cu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a proclamării indepen- 
Barbados și, la rindul meu, vă adresez cele mai bune urări, 
primiți, Excelență, asigurările celei mai înalte considerații.

DEIGHTON WARD
Guvernatorul general al statului Barbados

Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

Doresc să exprim mulțumiri pentru 
condoleanțe în legătură cu încetarea din 
Al-Salem Al-Sabah.

Vă sînt profund recunoscător pentru
siune pe care )e-ați exprimat față de pierderea suferită de noi în aceste 
clipe de durere și amărăciune.

Fie ca Dumnezeu atotputernic să vă apere pe dumneavoastră și poporul 
prieten român de orice necazuri.

JABER AL-AHMED AL-SABAH
Emirul Kuweitului

Excelenței

t
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00..........................

11,05

„TIME"

RĂSFOIND PRESA

Socialiste România
amabilul dumneavoastră mesaj de 
viață a fostului emir, șeicul Sabah

sentimentele prietenești de compa-

Numărul muncitoarelor femei 
in S.U.A. a ajuns la 39 de mi
lioane și continuă să crească, 
în același timp, mișcarea fe
minină pentru asigurarea egali
tății in drepturi cu bărbații, așa 
cum rezultă și din articolul pu
blicat de revista new-yorkeză 
„Time", ia amploare.

19,00 Tribuna TV
19,20...........
19,30
19,50

20,15

In editura „Sport — 
Turism" a apărut un 
album fotografic des
pre strălucita 
zentantă 
românesc, Nadia 
mâneci.

Primele 
bumului ilustrează 
pa cea mai dragă 
viață, întipărită pen
tru totdeauna in ini
ma Nadiei. clipa in 
care președintele ță
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
nează titlul 
ăl Muncii 
și Medalia 
„Secera șl

Sute de 
alb-negru 
ilustrează 
din viața și activita
tea marii noastre cam
pioane : revedem cu 
emoție imaginile de la 
Montreal ’76. cind pe 
treapta de virf a po
diumului olimpic urca 
o foarte tinără gim
nastă ce avea înscris 
cu albastru pe tunica 
albă a treningului 
numele țării — Româ
nia ; privim cu multă 
satisfacție patriotică 
fotografiile din 1975 și 
din 1977, ale încunu
nării campioanei eu-

repre- 
a sportului

file ale

ii decer- 
de „Erou 

Socialiste" 
de aur 

Ciocanul", 
fotografii 

și color 
momente

In deschidere, revista publică ar
ticolele „1978 — angajare deplină pe 
drumul înscrierii României în rindul 
țărilor cu nivel mediu de dezvoltare 
economică", „Direcții de acțiune pen
tru depășirea stadiului de țară în 
curs de dezvoltare", „Progresul teh- 
nico-științific și creativitatea oame
nilor muncii", „Autoconducerea mun
citorească în sistemul democrației 
socialiste", „Pămintul — bun națio
nal care se cere cit mai rațional va- 
ldrificat", „Independența — piatră 
unghiulară a dreptului internațional 
contemporan".

La rubrica Consultații este inserat 
articolul „Politica P.C.R. de dezvol
tare economico-socială a țării pe 
baza planului național unic", iar ru
brica Știință-învățămînt cuprinde ar
ticolul „Abordarea sistemică în știin
țele sociale". La rubrica 2 050 de 
ani de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent este pu
blicat articolul „Problema continui
tății în Dacia". Revista mai conține 
.rubricile Creația literar-artistică, 
Viața internațională, Cărți și semni
ficații, Revista revistelor.

11,55
16.05
16,35
17.05

Antologia filmului pentru copil și 
tineret : Stan și Bran
In alb și negru. Documentar ar
tistic : „Chlco, lup de prerie" 
Telex
Teleșcoală
Curs de limba engleză
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
„Turneul celor 4 trambuline" (se- 
lecțluni înregistrate)
Portret în email : Maria Chelsol 
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură

21,55

22,20

1001 de seri
Telejurnal
Roadele politicii partidului de dez
voltare economlco-socială a țării. 
Azi, județul Mureș
Teatru TV : „Cazul Pinedus" de 
Paolo Levi
Seară de romanțe. Laureațl ai fes
tivalului „Crizantema de aur" — 
Tîrgoviște 1977
Telejurnal

PROGRAMUL 2
Film serial pentru copii : Cavale
rul Nigel. Episodul 2
Viața economică 
Studio T ’78 
Telex 
Stagiunea 
viziunii 

21,50 Inscripții 
vremea".
zat de UNESCO)

19,50

Impulsul pentru această adunare 
l-a constituit proclamarea in 1975, de 
către Organizația Națiunilor Unite, a 
anului internațional al femeii.*) în 
cadrul a 56 de conferințe pe state și 
alte zone administrative din S.U.A., 
americancele și-au ales delegate pen
tru adunarea de la Huston, care a 
elaborat „Planul național de acțiune" 
în care „sînt precizate barierele ce 
împiedică femeile să participe din 
plin și în condiții de deplină egali
tate la toate aspectele vieții țării". 
în document sînt expuse recoman
dări îndreptate spre înlăturarea a- 
cestor inegalități. „Planul național 
de acțiune", de 38 de pagini, cere li
chidarea discriminării femeilor la an
gajarea în serviciu, în domeniul invă- 
țămîntului, al averii și pe alte 
planuri.

Cîteva puncte ale planului, denumite 
„fierbinți" — cu alte cuvinte cele 
mai stringente — se ciocnesc de o- 
poziția cea mai dură. între ele: adop
tarea de către Congres a I.R.A., 
crearea de instituții preșcolare fi
nanțate de stat, crearea în ministere 
a unui departament special care să 
se ocupe de asigurarea drepturilor 
femeilor. Acestora, ca și altor cereri, 
li se opun conservatorii și celelalte 
elemente ce se situează pe o poziție 
contrară drepturilor legitime ale 
femeilor.

Nici adepții, nici cei ce se opun 
mișcării feminine în America nu 
neagă că americancele au dobindit 
în ultimii ani unele succese in a- 
părarea drepturilor lor, dar conside
ră, în același timp, că pînă la cu
cerirea deplinei egalități economice 
și sociale vor trebui să desfă
șoare încă o luptă îndelungată. Sa
lariul mediu al unei americance mun
citoare reprezintă doar 60 la sută 
din salariul bărbatului. Indemniza
ția unei învățătoare este cu 20 la 
sută mai mică decît a unui învăță
tor, iar salariul tlhei femei-cerce»! 
tătoare științifică este cu 24 la sută 
mai mic decît al colegului ei bărbat, 
în Congresul american există doar 
17 reprezentante de sex feminin. Iar 
in Curtea Supremă acestea lipsesc 
cu desăvîrșire.

Problema amendării constituției în 
sensul acordării de drepturi femeii 
se poticnește de mult în organele le
gislative ale statelor. Pînă la trece
rea termenului soluționării ei de 
către Congres au mai rămas doar 
16 luni, iar din numărul necesar de 
state care să se pronunțe favorabil 
mai lipsesc trei, 
într-o asemenea 
mișcare feminină 
grijorată.

In Statele Unite, ceva asemănătoi 
nu s-a putut vedea de cel puțin 
129 de ani, dacă în general a mai e- 
xistat așa ceva. Sub o ploaie toren
țială, în ritmul marșului popular 
„Trandafirul galben din Texas" torța 
de bronz, purtată de mîinile pu
ternice ale stelei tenisului, Billie 
Jane King, a străbătut ultima etapă 
prin fața clădirii centrului congre- 
sional Albert Tours din Huston. 
Circa două mii de femei au salutat 
cu însuflețire pe sportivă, scandînd: 
„IRA, IRA, IRA!...“ (IRA — pre
scurtarea fonetică a cuvintelor „e- 
qual rights amendament" — repre- 
zentind cererea de includere în 
Constituție a unui amendament pri
vind acordarea femeilor de drepturi 
egale cu ale bărbaților).

Așa s-a încheiat ștafeta feminină 
de 2 616 mile,
Seneca Falls (statul New York), 
unde în 1848 
drepturile femeii și-au desfășurat 
prima conferință națională. Prin 
această ceremonie, la Huston s-a 
deschis cea mai mare adunare po
litică a femeilor din Istoria țării. 
Peste două mii de delegate din dife
rite state și mai mult de 12 mii de 
observatori, umplind Coliseul din 
Huston, unde s-a desfășurat timp de 
trei zile Conferința națională a 
femeilor, au dat răspuns la multe 
probleme 
întrebarea: 
femeile?

Judecind 
le-au votat, majoritatea delegatelor 
au ceruț să fie adoptat amenda
mentul privind egalizarea drepturi
lor femeii cu ale bărbatului, grădi
nițe de copii subvenționate de gu
vern și diferite alte măsuri îndreptate 
spre egalizarea drepturilor economice 
și sociale ale femeilor cu cele ale 
bărbaților.

care a debutat la

militantele pentru

vremea
după rezoluțiile pe care

18,10
18,30

Vtnt 
nord-

în Transll- 
minus 5 și 
se va pro- 
: Vreme în

exprimate generic de 
pentru ce militează

pe celuloid : „Omul și 
(Film documentar reali-

camerală a Radiotele-

Timpul probabil pentru zilele de U, 
12 șl 13 ianuarie. In țară : Vreme in 
general închisă, cu ceață frecventă, mai 
ales dimineața și seara. In nordul țării 
vor cădea ninsori slabe locale, 
slab pînă la moderat din sectorul
vestic. Temperatura în creștere trep
tată. Minimele Vor fi cuprinse

Ieri in țară : Vremea s-a menținut 
rece, geroasă In Transilvania. Cerul a 
fost variabil, mal mult senin. Izolat a 
nins slab in Transilvania șl sudul Cri- 
șanei. Vlntul a suflat slab pînă la mo
derat. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între minus 13 grade la 
Joseni și . plus 2 grade la Tîrgoviște. 
In București : Vremea s-a menținut 
rece, cu cerul variabil, mal mult noros 
In prima parte a intervalului. Vlntul 
a suflat slab pină la moderat.

tată. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 14 și minus 4 grade, local mal 
eoborîte în primele nopți 
vania, iar maximele între 
plus 5 grade. Pe alocuri 
duce chiciură. In București 
general închisă, cu ceață mai ales di
mineața și seara. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura în creștere ușoară.

ropene absolute, 
ceeași reprezentantă a 
culorilor patriei noas
tre care tranșa prin 
mișcări de perfecțiune 
rivalitatea sportivă cu 
gimnaste celebre.

Un album „NadiaM 
pentru amatorii de 
sport din țară, o ilus
trare a unui compor
tament exemplar pen
tru întregul tineret 
sportiv al țării.

(Urmare din pag. I)

CALITATE, PRODUCTIVITATE, EFICIENȚĂ Este evident că 
situație întreaga 

din țară este în-

REVISTA COMPETIȚIILOR
— dovedește asprimea confruntărilor, 
totodată și punctele slabe ale forma
ției noastre la diferite categorii de 
greutate. Primele meciuri dau note 
bune lui Carol Hajnal, ’ învingător 
prin abandon (III) la Joe Young, și 
lui Costică Dafinoiu, care l-a făcut 
k.o. in rundul al doilea pe Ruben 
Aguirre ; de asemenea, Iile Dragomir 
și Cornel Hoduț, cîștigători la puncte 
în fața americanilor Davey Amstrong 
și Ed. Green, au pășit cu drepttil in 
acest foarte dificil turneu. Dacă Robu 
Niță, Teodor Dinu și Gheorghe Cio
chină au pierdut la puncte, și nu 
avem informații care 
dacă au boxat 
schimb, alți patru s-au văzut înfrînți 
înainte de limită, rezultate care ne 
arată că aceștia din urmă n-au re
zistat la duritatea întrecerilor. Debu
tantul Săli Adem a fost învins prin 
k.o. (III), alt debutant, Ion Miron, 
tot prin k.o. (I), de către un advei> 
sar renumit (Clinton Jackson), iar 
Alec Năstac, aflat la apusul unei în
delungate cariere, a abandonat în ul
timul rund. Ceea ce supără în pri
mul rind din această serie de con- 
traperformanțe este rezultatul repre
zentantului nostru la categoria 
grea, Mircea Simon. Boxer de-acum 
cu multă experiență în ring, Simon a 
pierdut prin abandon dictat de arbi
tru (III) în fața lui Gregory Page (19 
ani). Prin urmare, după eșecul de la 
campionatele europene, după infrin- 
gerea de la „Dinamoviadă", Simon 
'dezamăgește iar pe amatorii de box. 
In acest caz. ca și în altele ce do
vedesc serioase neajunsuri ale for
mației noastre, se impun reconside
rări de valoare și perspectivă, măsuri 
decise pentru sporirea capacității de 
reprezentare la apropiatele campio
nate mondiale.

O depeșă din Igls (Austria) ne in
formează că la campionatul european 
de bob patru, persoane au participat 
25 de echipaje, al nostru clasindu-se 
pe locul al XVI-lea. Acum, că avem 
pirtie nouă, betonată, la Sinaia, să 
ne lipsească oare boberi pe măsura 
tradiției ?

Valeriu MIRONESCU

Apropierea campionatului mondial 
de handbal (26 ianuarie—4 februarie, 
Danemarca) ne obligă să ne oprim 
atenția asupra pregătirilor pe care le 
desfășoară echipa noastră reprezen
tativa. in aceste zile, ea participă la 
un turneu in Spania, alături de echi
pele U.R.S.S., Japoniei, Franței și, 
firește, de cea spaniolă. Primul meci 
al formației noastre în acest turneu, 
România — Franța 22—17 (14—9), n-a 
fost dintre cele mai dificile. Agenția 
France Presse relatează că handba- 
'•șitii români au străpuns defensiva 

anceză datorită tunarului Birtalan, 
excelent pe timpul întregii partide. 
Se pare că intr-adevăr vestitul nos
tru jucător este în formă de șut foar
te bună. Totuși, calitățile de reali
zator ale lui Birtalan nu pot suplini 
mereu neajunsurile jocului în atac. 
Astfel, echipa noastră a pierdut săp- 
tămina trecută un meci in fața re
prezentativei spaniole (26—22), deși 
Birtalan își făcuse datoria, marcind 
opt puncte. De la Federația de hand
bal sîntem informați că in acel meci 
formația noastră înregistrase citeva 
indisponibilități importante (Voina, 
Stockl, Flangea), circumstanță desi
gur atenuantă, dar nu și explicație 
valabilă pentru infringere și propor
țiile scorului. Chiar in condițiile pre
facerii rindurilor echipei reprezenta
tive (astăzi, fără Gațu, Licu, Cosma), 
amatorii de sport sint îndreptățiți să 
ceară jucătorilor fruntași rezultate 
pe măsura prestigiului handbalului 
nostru, in orice partidă, fie ea ami
cală sau oficială.

în box, altă ramură cu popularita
te in țară, ai căror reprezentanți vor 
fi chemați peste puține luni să apere 
culorile noastre Ia campionatele mon
diale (6—22 mai, Iugoslavia), notăm, 
de asemenea, rezultate neliniștitoare. 
Prima dintre întîlnirile pe care for
mația reprezentativă a susținut-o în 
S.U.A., la Stateline (Nevada), a fost 
pierdută cu „scorul" de 7—4. Firește, 
în box contează rezultatele indivi
duale, comportamentul principalilor 
pugiliști împotriva unor adversari de 
valoare. întilnirea din Nevada — cu 
nu mai puțin de șase partide înche
iate înainte de timpul regulamentar !

să ne spună 
bine sau rău, in

Uzării oțelurilor necalmate, restrînge- 
rea in limite raționale a gamei de 
sortimente și tipodimensiuni de lami
nate, folosirea in condiții economice 
a intregii producții de laminate fe
roase și neferoase, inclusiv a meta
lului rezultat în procesul de debitare 
la lungimi fixe și multiple.

— Vă mai supunem atenției faptul 
că in anul trecut o serie de unitafl 
metalurgice au depășit consumurile 
energetice normate. Concret, ce mă
suri s-au luat pentru întărirea spiri
tului gospodăresc in acest domeniu?

— In Industria metalurgică sint 
unități care au creat probleme in 
privința încadrării in consumurile 
energetice, mai ales întreprinderea 
de aluminiu Slatina, Combinatul si
derurgic Galați și Combinatul meta
lurgic Tulcea. In mod firesc, progra
mul de măsuri în domeniul energe
tic, stabilit de minister pentru acest 
an, urmărește cu deosebire înlă
turarea neajunsurilor ce s-au mani
festat în unitățile respective. Astfel, 
sint prevăzute măsuri tehnice con
crete care vizează reducerea pierde
rilor de energie la electroliza alumi
niului și la elaborarea feroaliajelor, 
economisirea căldurii la elaborarea 
și laminarea oțelurilor, optimizări ale 
regimurilor termice ale cuptoarelor, 
reconsiderarea anumitor bilanțuri 
energetice, în scopul relevării unor 
noi posibilități de diminuare a con
sumurilor. Un capitol special este 
consacrat măsurilor ce asigură recu
perarea resurselor energetice, cum ar 
fi valorificarea gazelor de la fabri
cația cocsului și semicocsului. a 
gazului de furnal, utilizarea căldurii 
din gazele de ardere de la cuptoarele 
Martin, cuptoarele adinei și cu 
propulsie, trecerea la stingerea us
cată a cocsului ș.a. Concret, am prevă
zut ca, in anu] 1978, să recuperăm cu 
23 la sută mai multe resurse ener
getice decît în anul trecut. De altfel, 
prevedem ca, pe ansamblul ramurii, 
să realizăm o economie echivalentă cu 
300 000 tone combustibil convențional, 
ceea ce echivalează cu energia nece
sară funcționării pe timp de un an a 
oțelăriilor Martin de la Hunedoara. 
Desigur, alături de măsurile tehnice, 
o contribuție deosebită la economisi
rea energiei și combustibilului tre
buie să aducă fiecare colectiv, in 
spiritul unei înalte responsabilități ’ 
muncitorești, accentuîndu-se acțiunile 
gospodărești de eliminare a oricăror 
forme de risipă, manifestîndu-se fer
mitate față de orice abateri.

— în legătură cu sporirea eficien
ței economice, cerințe deosebite, 
superioare se pun in privința crește
rii productivității muncii. Cum 
pregătit industria metalurgică 
a îndeplini sarcinile in acest 
niu din 1978 ?

— Creșterea mai accentuată 
ductivității constituie unul din 
ti vele noastre majore in i

s-a 
pentru 
dome-

a pro- 
i obiec- 

------ — ... actuala 
etapă. In 1978, productivitatea mun
cii va depăși cu 11 la sută nivelul 
atins în 1977 — și aceasta înseamnă 
că fiecare om al muncii din meta
lurgie va realiza o producție anuală 
de 665 000 lei. în ansamblul acțiuni
lor pe care le avem in vedere pen
tru atingerea acestui obiectiv, pon
derea o dețin măsurile de ridicare 
a gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de producție, 
de perfecționare a tehnologiilor de 
fabricație și de introducere a unor 
tehnologii și produse noi 
ridicată — la care m-am 
terior — de ridicare a 
cadrelor, de îmbunătățire 
muncii și de extindere 
de retribuire stimulative. Totodată, 
vom acționa pentru .generalizarea 
rezultatelor pozitive obținute de uni
tățile model pe ramură. Aș dori să 
menționez în mod deosebit preocu
pările noastre de a folosi in mai 
mare măsură tehnica de calcul pen
tru conducerea producției. în meta
lurgie s-au obținut unele rezultate 
deosebite in domeniul gestiunii și al 
evidențelor, însă trebuie să acționăm 
mai ferm pentru folosirea calculato
rului la programarea și urmărirea 
operativă, directă, a producției. Mă
surile la care m-am referit asigură 
condiții pentru realizarea sarcinii de 
creștere a productivității muncii și, 
legat de aceasta, pentru trecerea la 
programul de lucru de 46 ore săp- 
tăminal, pînă la finele acestui an, a 
circa 70 la sută din personalul mun
citor industrial al ramurii.

— Avind in vedere că industria 
metalurgică a intrat in noul an cu 
unele datorii față de anumiți bene
ficiari. iar solicitările din actuala 
perioadă sint și mai mari, cum se ac
ționează pentru înlăturarea neajun
surilor, pentru onorarea in cele mâi 
bune condiții a obligațiilor care ii 
revin ?

— Industria metalurgică a asigu
rat. în anul care a trecut, într-o 
proporție sporită față de perioadele 
anterioare, metalul necesar econo
miei naționale, redueîndu-se în mare 
măsură importul la anumite sorti
mente, cum sint : oțelul de scule,

cu valoare 
referit an- 

calificării 
a normării 
a formelor

oțelurile de rulmenți, țevile cu des
tinații speciale, tabla pentru industria 
electrotehnică. Este adevărat, dato
rită unor greutăți ivite la punerea 
in funcțiune a anumitor capacități, 
a unor dotări incomplete pe fluxu
rile de fabricație și nepunerii la 
punct a unor tehnologii, s-a întir- 
ziat asimilarea unor produse meta
lurgice. Pentru prevenirea unor ase
menea situații și pentru a se asigura 
decalajul necesar pregătirii fabricației 
noilor produse, intensificăm latura 
previzională a activității noastre. Ast
fel. acționăm in continuare in sensul 
întocmirii unor programe prioritare 
pe categorii de produse metalurgice 
sau pe domenii de utilizare. Recent, 
s-a elaborat și un program-cadru de 
măsuri care însumează sarcinile ce 
revin tuturor sectoarelor de activi
tate. pornind de la asigurarea docu
mentațiilor tehnice, continuind cu ac
tivitatea de cercetare și proiectare, 
îmbunătățirea dotării tehnice a uni
tăților productive, stabilindu-se o- 
biectivele tehnologice prioritare, dez
voltările și modernizările capacități
lor de producție. Pentru fabricarea u- 
nor produse cu performanțe ridicate, 
programele noastre prevăd acțiuni 
care asigură creșterea gradului de 
puritate a metalului, îmbunătățirea 
modului de prezentare și garantarea 
calității produselor livrate.

Practic, intenționăm ca. in dome
niul asimilării noilor produse meta
lurgice, să realizăm o mutație cali
tativă, in sensul de a crea in devans 
condițiile tehnice și tehnologice prin 
care să se poată răspunde cu promp
titudine solicitărilor beneficiarilor. Ar 
mai fi de precizat că restanțele din 
anul trecut, generate în bună parte 
de nereaiizarea producției planifica
te la unele sortimente și de o ur
mărire insuficientă a disciplinei con
tractuale, vor fi reprogramate a se 
livra in trimestrul I a.c., in cadrul 
cotelor aprobate. Pentru acest an 
s-au luat măsuri de intărire a dis
ciplinei contractuale și avem convin
gerea că vom înregistra o îmbună
tățire substanțială în acest domeniu. 
Considerăm strict necesar ca buna 
colaborare intre producătorii de me
tal și consumatorii din economie să 
se manifeste și printr-o preocupare 
mai mare a acestora din urmă pen
tru livrarea utilajelor necesare înfăp
tuirii programului de dezvoltare a 
metalurgiei, avînd în vedere că in 
anul 1977 s-au înregistrat restanțe 
mari față de obligațiile contractuale, 
iar sarcinile pentru anul acesta sînt 
de două ori mai mari.

— Toate acțiunile și măsurile la 
care v-ați referit — subsumate unui 
obiectiv esențial : saltul de la canti
tate la calitate — vor fi înfăptuite 
nemijlocit de oamenii muncii din 
metalurgie. Cum este pregătit deta
șamentul metalurgiștilor pentru a 
duce la îndeplinire aceste sarcini ?

— Am arătat că sarcinile calitati
ve și cantitative ale acestui an sînt 
cunoscute de fiecare colectiv și au 
Întrunit adeziunea unanimă a meta
lurgiștilor. Stau mărturie in acest sens 
primele rezultate din acest an. care 
atestă că sarcinile de plan se înde
plinesc ritmic, riguros. Pentru a răs
punde exigențelor impuse de tehni
ca nouă și tehnologiile moderne, in 
toate unitățile metalurgiei s-au or
ganizat acțiuni de ridicare a califi
cării profesionale, la care în acest an 
vor fi cuprinși 35 800 muncitori, cadre 
medii și superioare. Pe de altă parte, 
avind în vedere cerințele asigurării 
cu cadre calificate a noilor obiecti
ve industriale care vor intra în func
țiune, s-a organizat o vastă rețea de 
școlarizare și pregătire practică, în 
care sint cuprinși in acest an 48 000 
de elevi. Pentru că noile investiții 
urmează a contribui nemijlocit la 
dezvoltarea economică a unor jude
țe, cum sint : Ialomița, Teleorman, 
Sălaj. Vrancea, Bistrița-Năsăud, Tul- 
cea ș.a., ne propunem ca. împreună 
cu organele locale, să acționăm pen
tru atragerea tineretului în meserii
le specifice obiectivelor metalurgice 
și pentru asigurarea condițiilor de 
viață, social-culturale corespunzătoa
re — element hotăritor în stabilizarea 
cadrelor.

Metalurgiștii țării sînt ferm hotă- 
rîți să facă totul pentru a se 
la înălțimea încrederii pe care 
ducerea partidului le-o acordă, 
îndeplinească riguros sarcinile 
tative ce le revin, adueîndu-și 
tribuția- la prosperitatea patriei, 
ridicarea mai departe a bunăstării 
întregului popor. In humele metalur
giștilor, doresc să aduc cele mai 
calde mulțumiri secretarului general 
al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru ajutorul nemijlo
cit, permanent pe care ni l-a acordat 
și ni-1 acordă și să-i urăm din inimă, 
cu prilejul apropiatei aniversări a 
60 de ani 
activitate 
putere de 
partidului 
poporul român spre viitorul luminos, 
fericit.

*) După cum este știut, această 
țiune a fost inițiată la Națiunile 
nite de către România.

De la ADAS

ac- 
U-

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare! : Marele soldat — 19 30,
(sala mica): Romulus cel Mare —
19.30.
a Ooera Română : Lakmă — 19. 
a Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu):

Hedcla Gabler — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : Tineri căsătoriți caută 
cameră —
• Teatrul
19,30.
• Teatrul
- 19.30.
• Teatrul
ru) : Adio, Charlie — 19.30. (sala 
Studio) : Audiență la consul — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Camping 
Boema — 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia

română** : La hanul cu cîntece

19,30.
Mic : Emigranții

de comedie : Zăpăcitul

„Nottara" (sala Maghe-

19.30.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

cinema
• Floare la ureche : VICTORIA 
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Vacanță la unchiul Toma :

TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Dantelăreasa : SCALA — 9,45; 
11; 13.30; 15.45; 18.15: 20,45. CAPI
TOL - 9,15; 11.30: 13.45; 16; 18.15: 
20.30. FAVORIT — 9: 11,15: 13,30; 
15.45; 18; 20.15
• Pămint fierbinte : EFORIE — 9; 
11.15: 13.30: 16; 18,15: 20.30.
e Diamantele negre : PATRIA — 
9.15: 12.30: 16; 19,15.
• Scaramouche : LUCEAFĂRUL 
— 9; 11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20.30. MODERN - 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30.

• Mama : DOINA — 9.30: 11,30;
13,30; 15,30; 17 45; 20, DRUMUL
SĂRII - 16: 18; 20.
• Aventurile maimuței Nuky : 
FLAMURA - 9.
• Riul care urcă muntele : FLA
MURA — 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20, 
CENTRAL — 9.15: 11,30: 13,45: 16; 
18.15: 20.30, VOLGA - 9: 11.15; 
13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Cintecul lebedei : GRIVIȚA — 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.15, MIO
RIȚA — 9,15; 11.45; 14,15; 17: 19,45.
• Regăsire : BUZEȘTI — 9: 11.15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Evadați din viitor : FEROVIAR

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
BUCUREȘTI - 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20.30, MELODIA - 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Pe aripile vîntului : PALATUL 
SPORTURILOR Șl CULTURII - 17.
• Iarba verde de acasă : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16;
18: 20.
• Ivan cel Groaznic (ambele se
rii) — 9,45, Bellissima — 14, Fan
tezia — 16 15; 18,30, Escrocii dorm 
în pace - 20.30 : CINEMATECA.
• Condurul și trandafirul : EX
CELSIOR - 9; 12,30; 16; 19,30,
GLORIA — 9; 12,15; 16; 19,15.

situa 
con- 
să-și 
cali- 
con- 

la

de viață și 45 de ani de 
revoluționară, sănătate, 

muncă pentru ca, la cirma 
și a țării, să conducă ferm

• Sărbătoarea sălbatică — 9; 11, 
Fair-play — 13,30; 16; 18; 20 : BU- 
CEGI.
a Omul liniștit ; LIRA - 15,30; 19.
• Comoara din lacul de argint : 
FERENTARI - 15.30; 18; 20.
• Melodiile Broadwayului : 
TROCENI — 9; 11,15; 13.30: 
18; 20,15, ARTA - 9; 11,15;
15,45: 18; 20.
• împușcături sub clar de
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15;
17,45; 20, AURORA — 9;
13.30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

CO-
15.45: 
13,30:

lună :
15.30:
11.15:

Printre 
. asigurare 
la indemîna cetățenilor se află 
și „asigurarea de accidente".

Această asigurare poate fi 
contractată de orice persoană în 
vîrstă de la 16 ani împliniți, in
diferent de profesie și de locul 
de muncă.

Asigurarea de accidente se 
practică în următoarele va
riante :
• Asigurarea de accidente 

pentru sume asigurate fixe, to
tale, de 15 000 de 
tractează pe durate 
luni sau pe durate 
multiplul acestora.
• Asigurarea de 

pentru sume asigurate conveni
te se contractează pe durate de 
la 1 an la 5 ani. La această asi
gurare primele se pot achita și 
în rate.

Primele de plată, Ia ambele 
forme de asigurare, se stabilesc 
in funcție de mărimea sumei 
pentru care solicitantul dorește 
să se asigure, de profesia și fe
lul unității în care acesta lu
crează, precum și de durata 
contractului.
• Asigurarea familială 

accidente cuprinde, pe 
asiguratul principal, și pe 
acestuia, precum și pe 
cop'ii, în vîrstă de 5 pină 
ani. la sume asigurate totale de 
15 000 de lei de persoană.
• Asigurarea de accidente 

„Turist" se recomandă a se con
tracta cu ocazia efectuării unor 
deplasări, cu durata de pină Ia 
o lună.

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

Pentru informații suplimen
tare și pentru contractarea de 
asigurări vă puteți adresa res
ponsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenților și 
inspectorilor de asigurare sau 
direct, oricărei unități ADAS.

multiplele forme de 
pe care ADAS le pune

lei se con- 
de 3 sau 6 
constituind

accidente

de 
lingă 
soția 

toți 
la 16

• Imposibila poveste de dragoste: 
PROGRESUL - 16; 18; 20.
• Floare de cîmp : VIITORUL — 
15,30: 17.45; 20.
• Mateiaș glscarul : FLOREAS- 
CA - 15.30.
O Poruncă 
REASCA — 
15,45: 18; 20.
• Melodiile 
LAR - 16;
• Al șaptelea
— 16; 18; 20.
• Noi aventuri
— 9,30, Oaspeți 
13,30; 16; 18; 20 : FLACARA.

Întunecată : FLO- 
18; 20, MUNCA —

nopții albe : POPU- 
18; *20.

cartuș : COSMOS

cu Tom șl Jerry 
de seară — 11,30;
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„Problema cipriotă poate fi soluționată 
prin coexistenta prietenească

HAVANA

Tovarășul Fidel Castro a primit delegația
militară românăa celor două comunități"

Declarațiile noului premier turc și ale secretarului general 
al O.N.U.

ANKARA 9 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută, duminică, la An
kara, cu prilejul vizitei întreprinse 
in Turcia de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, noul pre
mier turc, Biilent Ecevit, a subli
niat că, în ce privește problema ci
priotă, țara sa apreciază că aceasta 
ar putea fi soluționată prin coexis
tența prietenească în insulă „a ce
lor două comunități etnice în ca
drul unui stat federal bi regional, su
veran, independent și nealiniat1*.

Biilent Ecevit s-a referit, de ase
menea, la relațiile dintre Turcia și 
Grecia, menționind că interesele co
mune ale celor două țări depășesc 
cu mult diferendele ce le separă în 
prezent și că guvernul turc va de
pune toate eforturile necesare „pen
tru a găsi soluții juste și durabile 
problemelor bilaterale**. Premierul a 
precizat apoi că, de îndată ce gu

O cuvîntare a președintelui Republicii Cipru
NICOSIA 9 (Agerpres). — La Ni

cosia s-a desfășurat duminică o 
reuniune a delegaților ciprioților re- 
fugiați în urma evenimentelor din 
iulie 1974. In rezoluția adoptată se 
subliniază necesitatea ca situația din 
Cipru să fie rezolvată pe baza re
zoluțiilor Organizației Națiunilor U- 
nite.

Adresîndu-se participanților la reu
niune, președintele republicii. Spyros

Val de acte teroriste în Italia
Este necesara adoptarea unor măsuri de urgență — subliniază 

reprezentanții forțelor politice democratice
ROMA 9 (Agerpres). — Doi tineri 

simpatizanți de stingă, grav răniți cu 
lovituri de cuțite de către neofasciști; 
incendii la Roma, la sedii ale Parti
dului Comunist Italian și Partidului 
Socialist-Democratic, precum și la 
locuința directorului adjunct Felice 
La Roca al ziarului „II Messaggero**, 
iar la Napoli, la „Teatrul San Ferdi- 
nando**, neofasciștii au tras și 
focuri de armă asupra personalului 
teatrului ; zeci de mașini distruse cu 
bombe artizanale — acesta este 
„bilanțul dramatic al unei zile de 
violență politică1* ce a cuprins dumi
nică Italia, după cum relevă agenția 
A.N.S.A.

Urmare a unor incidente provocate 
încă de sîmbătă de grupuri de te
roriști și de membri ai partidului 
neofascist Mișcarea Socială Italiană, 
aceste acte de violență au provocat 
oprobriul opiniei publice.

Ministrul afacerilor interne, Fran
cesco Cossiga, a organizat duminică

Evoluția crizei de guvern 
din Portugalia

LISABONA 9 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută presei după o 
reuniune a Comisiei Naționale a 
Partidului Socialist Portughez, pre
mierul demisionar, Mario Soares, se
cretarul general al partidului, a re
levat că va continua negocierile po
litice cu reprezentanții altor partide 
în scopul soluționării crizei de gu
vern pe care o cunoaște Portugalia, 
în context, el și-a exprimat speranța 
că în următoarele zile va fi în mă
sură să aducă la cunoștință președin
telui Republicii Portugheze, Ramalho 
Eanes, că are posibilitatea de a for
ma un nou cabinet.

Dorința comună de a asigura noi 
și ample dimensiuni relațiilor multi
laterale dintre cele două țări con- 
stituie trăsătura caracteristică domi
nantă a recentei vizite oficiale, în
treprinsă in țara noastră, la invi
tația președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mănescu, 
de cancelarul Republicii Federale 
Germania, Helmut Schmidt. Prin 
întreaga ei desfășurare și prin re
zultatele sale, prin convorbirile pur
tate intr-o atmosferă de stimă și 
cordialitate, de realism și comprehen
siune reciprocă, prin documentele 
semnate, această vizită s-a dovedit 
deosebit de rodnică, marcind. fără în
doială, un nou jalon important în e- 
voluția pozitivă a raporturilor dintre 
cele două țări și popoare.

în lumina evenimentelor din cei 
11 ani care au trecut, de la stabili
rea relațiilor diplomatice dintre 
România și R.F.G. apare și mai 
pregnant — așa cum de altfel s-a și 
remarcat în cursul vizitei — justețea 
și clarviziunea acestui act politic. In- 
firmind opiniile scepticilor, viața a 
demonstrat că s-a deschis astfel 
calea unui progres continuu în ra
porturile de colaborare româno— 
vest-germane. în avantajul ambelor 
popoare, această măsură corespun- 
zînd totodată și aducind o substan
țială contribuție la afirmarea tendin
țelor și proceselor noi. pozitive, spre 
destindere și colaborare pe continen
tul european.

Desigur, România și R.F.G. sint 
state cu orinduiri sociale diferite: 
realitățile lumii contemporane pun 
insă in fața tuturor popoarelor ne
cesitatea coexistenței pașnice, dezvol
tării unor raporturi normale, construc
tive, participării cit mai active la 
circuitul mondial de bunuri mate
riale și spirituale. Pornind tocmai de 
la acest imperativ. România, care si
tuează statornic pe primul plan al 
politicii sale externe prietenia și co
laborarea multilaterală cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare și cele nealiniate, dezvoltă, 
totodată, larg relațiile sale cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, inclusiv cu statele ca
pitaliste dezvoltate. In această pri
vință, exemplul relațiilor cu R.F.G., 
unul din principalii parteneri ai țării 
noastre în schimburile economice, re
liefează, o dată mai mult, că deose
birile de orînduire nu constituie și 
nu trebuie să fie un impediment 
pentru extinderea relațiilor, atunci 

vernul său va obține votul de în
credere al parlamentului turc, va ac
ționa cu spirit de responsabilitate și 
dinamism pentru soluționarea pro
blemei cipriote, precum și a altor 
chestiuni asupra cărora sînt dife
rende cu Grecia.

La rîndul său, secretarul general 
al O.N.U. și-a exprimat „hotărîrea 
de a-și continua misiunea de bune 
oficii și de a facilita desfășurarea 
unor negocieri efective în vederea 
unei soluționări juste și durabile a 
problemei cipriote. El a precizat 
apoi că, în continuarea misiunii sale, 
va vizita, de asemenea. Atena și Ni
cosia. Convorbirile ce se vor desfă
șura în continuare, a declarat secre
tarul general al O.N.U., vor trebui 
să abordeze în mod concret și sub
stanțial toate aspectele majore ale 
problemei cipriote.

Kyprianou, a declarat că reîntoar
cerea refugiaților ciprioți la casele 
lor ar fi cea mai bună garanție îm
potriva divizării Ciprului, acum sau 
în viitor. Președintele Ciprului a re
levat. totodată, că ciprioții „doresc ca 
situația din insulă să fie rezolvată 
pe baza rezoluțiilor O.N.U.. care să 
asigure coexistența pașnică intre 
populația cipriotă-greacă și cea ci- 
priotă-turcă".

după-amiază o reuniune de urgență 
pentru a examina situația creată de 
degradarea ordinii publice ca urmare 
a escaladării violenței. O reuniune 
asemănătoare a Consiliului comunal 
al Romei a fost convocată luni de 
primarul capitalei italiene, Giulio 
Carlo Argan.

Președintele Camerei Deputaților, 
Pietro Ingrao (comunist), a condam
nat, într-o declarație făcută după in
cidentele de duminică, asasinatele 
comise la Roma și celelalte acte de 
violență, subliniind necesitatea adop
tării măsurilor de urgență pentru 
combaterea terorismului.

agențiile de presă transmit:
Spre realizarea unei plat

forme comune a partidelor 
de stînga din Venezuela. 
Partidul Comunist din Venezuela 
(P.C.V.) a acceptat invitația Mișcă
rii Pentru Socialism (M.A.S.) de a 
participa la elaborarea unei platfor
me de acțiune comună în diverse do
menii de activitate. In acest scop, a 
fost convocată, pentru miercuri, o 
reuniune a partidelor de stingă din 
Venezuela, Ia care și-au anunțat, 
pină in prezent, participarea M.A.S., 
P.C.V., Mișcarea Electorală a Po
porului (M.E.P.) și Mișcarea de 
Stingă Revoluționară (M.I.R.).

Convenția Națională a 
P.S. Francez. Dumin‘că s-au des
fășurat la Paris lucrările Convenției 
Naționale a Partidului Socialist Fran

cînd există voința politică și clarvi
ziunea de a se acționa în acest sens.

După cum s-a relevat și cu prile
jul actualelor convorbiri, în dezvolta
rea relațiilor româno—vest-germane 
un rol esențial au avut contactele la 
cel mai înalt nivel, îndeosebi vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în 
1973, in R.F.G. si a fostului președinte 
Gustav Heinemann, în 1971, în Româ
nia— evenimente care au marcat 
contribuții substanțiale atît pe linia 
colaborării bilaterale, cit și ' pentru 
îmbunătățirea climatului politic pe 
continent. în același sens, și-a dove
dit utilitatea și rodnicia întîlnirea 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 

UN NOU S PUTERNIC IMPULS IN IKZVOLTAREA
COLflBDRflRII MULTILftTERRlE OINTRE ROMÂNIB SI R. f. fi.
și cancelarul Helmut Schmidt, care 
a avut ioc în vara anului 1975 la 
Helsinki, cu prilejul încheierii Con
ferinței general-europene.

Hotăririle adoptate la nivel înalt 
au prins viață și — așa cum s-a pu
tut constata la actualele convorbiri 
— au dat roade bogate in toate do
meniile, înscriindu-se intru totul in 
spiritul Actului final de la Helsinki. 
Firește, dezvoltarea accelerată a 
României, obiectivul fundamental pe 
care și l-a propus de a depăși pină 
in 1985 stadiul de țară în curs de 
dezvoltare, pe de o parte, iar, pe de 
alta, marele potențial economic, înal
tul nivel tehnologic al R.F.G. oferă 
premise favorabile pentru extinderea 
și adincirea în continuare a coope
rării dintre cele două țări, pentru 
intensificarea conlucrării lor multila
terale. Hotărirea celor două țări de 
a fructifica aceste posibilități și-a 
găsit, in urma actualelor convorbiri 
de la București, o expresie cuprinză
toare in Declarația comună a Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Federale Gei»nania, un adevă
rat program de acțiune pentru ridi
carea pe o treaptă nouă, superioară, 
a relațiilor de colaborare și conlucra
re dintre cele două țâri — document 
care dezvoltă și întregește Declarația 
solemnă comună semnată cu patru 
ani în urmă.

HAVANA (Agerpres). — Fidel 
Castro Ruz. prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cuba, președintele Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, a primit dele
gația militară română, condusă de 
general-colonel Ion Coman. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, s-a transmis tovară
șului Fidel Castro un călduros salut

„Un veritabil obstacol în calea păcii44
Vie condamnare a măsurilor îndreptate spre permanentizarea 

așezărilor israeliene în teritoriul ocupat din Peninsula Sinai
CAIRO 9 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Egiptului, Mamdouh Salem, 
a condamnat in fața unei delegații 
parlamentare americane, aflată în 
vizită în Egipt, instalarea de colonii 
evreiești in teritoriile arabe ocupa
te, a anunțat postul de radio Cairo.

Potrivit lui Mamdouh Salem, aceas
tă hotărire constituie „o încălcare a 
dreptului internațional și a hotărîri- 
lor Națiunilor Unite și un obstacol in 
calea păcii**.

„Guvernul egiptean — a relevat un 
purtător de cuvint al Ministerului de 
Externe egiptean, citat de agenția 
M.E.N. — consideră că o astfel de 
politică nu poate servi actualelor 
eforturi de pace, ci este de natură să 
pună la îndoială seriozitatea și since
ritatea părții israeliene față de aces
te eforturi. Soluționarea problemei 
Orientului Mijlociu și instaurarea 
unei păci drepte și trainice pot fi 
realizate numai prin retragerea to
tală din toate teritoriile arabe ocu
pate în 1967 și prin exercitarea de 
către poporul palestinian a dreptului 
său la autodeterminare**.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — După 
cum transmit agențiile de presă, gu
vernul Israelului a dat publicității 
un comunicat in care se arată că în 
cadrul reuniunii sale de duminică a 
hotărît întărirea așezărilor israeliene 
existente în sectoare din teritoriul 
ocupat din Peninsula Sinai. Potrivit 

cez consacrate definirii politicii 
partidului in domeniul apărării. In 
moțiunea adoptată, P.S.F. s-a pro
nunțat pentru menținerea în stare de 
funcționare a forței de șoc nucleare 
franceze, indicind, totodată, drept 
obiectiv al unui viitor guvern de 
stingă renunțarea la arma nucleară 
și acțiuni in vederea unei dezarmări 
generale. Subliniind necesitatea 
„luptei pentru pace", P.S.F. se pro
nunță pentru autonomia de decizii in 
cadrul alianțelor și apreciază că îm
părțirea lumii in două grupări nu 
mai răspunde realităților.

Protocol comercial înche
iat între R. S. Vietnam și 
R.D.P. Laos. La Hanoi a fost 
semnat protocolul cu privire la 
schimburile de mărfuri pe anul 1978 
intre R.S. Vietnam și R.D.P. Laos.

Pe plan politic, documentul reafir
mă voința eeior două țâri de a-și 
fundamenta relațiile pe principiile 
egalității, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța — adică a- 
cele principii noi de relații intersta
tale care singure pot asigura cola
borarea și pacea. Pronunțîndu-se 
pentru stricta respectare a acestor 
principii, ca și a tuturor prevederilor 
Actului final de la Helsinki, docu
mentul aduce o certă contribuție la 
generalizarea noilor norme de relații 
interstatale, ceea ce îi conferă im

portanță nu numai pe plan bilateral, 
dar și o evidentă semnificație in a- 
firmarea unei politici noi pe arena 
internațională. în lumina rezultate
lor pozitive de pină acum, Declarația 
reafirmă voința celor două țări de a 
extinde și aprofunda contactele la 
nivel inalt și la alte niveluri — meto
dă care s-a impus ca un element per
manent al relațiilor dintre cele două 
țări — de a intensifica legăturile și 
schimburile parlamentare, intre orașe, 
in rindurile tineretului și in alte do
menii.

Pe plan economic s-a hotărît de 
comun acord lărgirea și diversificarea 
schimburilor comerciale, continuarea 
eforturilor pentru inlesnirea accesu
lui produselor românești și extin
derea preferințelor vamale generali
zate în cadrul C.E.E., avindu-se in 
vedere că numai asigurindu-se con
diții pentru realizarea unei balanțe 
comerciale cit mai echilibrate se 
poate asigura sporirea volumului im
porturilor și exporturilor. In vederea 
facilitării schimburilor, guvernul 
R.F.G. urmează să pună la dispoziția 
României un credit suplimentar de 
700 milioane de mărci pentru livrări 
de bunuri de investiții. Se cuvine 
relevată in mod special hotărîrea co
mună de a se intensifica in conti
nuare formele moderne de colabo
rare economică, respectiv cooperarea 

prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de noi succese 
în activitatea consacrată înfloririi și 
propășirii Republicii Cuba.

Evocind bunele relații prietenești 
dintre cele două țări, tovarășul Fidei 
Castro a mulțumit pentru salutul și 
urările adresate și a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său cordial, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și de succese depline in ac
tivitatea consacrată înfăptuirii măre
țelor obiective ale construcției socia
liste, pentru înflorirea și prosperi
tatea Republicii Socialiste România.

comunicatului, această întărire se va 
face prin extinderea terenurilor des
tinate agriculturii și prin sporirea 
populației civile atît in aglomerările 
urbane, cit și in cele rurale din sec
toarele menționate. Totodată, au fost 
date publicității declarații oficiale 
privind intenția de permanentizare 
a așezărilor israeliene înființate în 
teritoriile arabe ocupate.

După cum au afirmat oficialități 
israeliene, citate de agenția U.P.I., 
guvernul a respins propunerile mi
nistrului agriculturii, Ariel Sharon, 
de a înființa 25 noi așezări israeliene 
în teritoriul ocupat din Peninsula 
Sinai,

Noile implantări israeliene în teri
toriile ocupate sînt criticate de pă
turi largi ale opiniei publice israe
liene. In legătură cu aceasta, ziarul 
„Maariv*1 publică declarațiile a doi 
membri ai guvernului, care apreciază 
asemenea acțiuni ca „un veritabil ob
stacol în calea păcii", ca „inițiative 
intempestive care pot compromite 
procesul de pace".

Un grup de deputați a depus o mo
țiune de urgență în Kneseth (parla
ment), cerînd începerea unei dezba
teri in legătură cu această problemă, 
în moțiune se apreciază că proiectele 
privind crearea de noi așezări israe
liene în nordul Sinaiului și Cisiorda
nia „pun în pericol toate progresele 
înregistrate in cursul ultimelor sâp- 
tămîni pe calea păcii".

Convorbiri egipteano-ira- 
ilîene Luni au avut loc, la 
Assuan, convorbiri oficiale între pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
și șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, care a sosit 
într-o vizită în această țară. In cursul 
convorbirilor au fost discutate evolu
ția situației din Orientul Mijlociu, 
alte probleme internaționale de inte
res reciproc, precum și posibilitățile 
de lărgire a cooperării in diverse do
menii dintre cele două țări.

Vizita ministrului aface
rilor externe al Japoniei în 
II.R.S.S. La Moscova au început 
convorbirile între ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, și ministrul de externe al 
Japoniei, Sunao Sonoda. Cei doi mi- 

în producție, inclusiv crearea de so
cietăți mixte -r forme care și-au 
dovedit utilitatea și perspectivele fa
vorabile de dezvoltare. O importanță 
deosebită in acest sens prezintă în
țelegerea de a se stimula finalizarea 
acțiunii de cooperare in ce privește 
realizarea in România, pe bază de 
cooperare, a avionului de transport 
V.F.W.-614. Revine, desigilr, Comisiei 
mixte de colaborare economică să 
stabilească noi posibilități de coope
rare industrială, atît in cele două 
țări, cit și pe terțe piețe, in domenii 
importante, cum sînt cel energetic, 
metalurgic, siderurgic, chimic și pe
trochimic etc., lărgirea schimbului de 

informații privind cooperarea și 
transferul de tehnologii noi — cele 
două guverne fiind, hotărîte, așa cum 
se reafirmă in Declarația comună, 
să sprijine cit mai eficient activita
tea acestui organism.

Nu mai puțin insemnate sînt și 
hotărîrile privind intensificarea acți
unilor de colaborare pe plan cultural 
și științific, a schimburilor directe 
intre instituțiile de invâțămint, cul
tură, artă, pe linie de tineret, in 
scopul unei tot mai bune cunoașteri 
reciproce. în acest cadru prezintă 
importanță relevarea rolului pe care 
sînt chemați să-1 joace oamenii mun
cii de naționalitate germană din 
România — cetățeni cu drepturi e- 
gale ai patriei noastre socialiste — 
ca punte de legătură și factor de 
dezvoltare a colaborării dintre cele 
două țări.

Toate acestea deschid noi și am
ple perspective de colaborare intre 
România și R.F.G., pe baze reciproc 
avantajoase, in cele mai diverse 
sfere de activitate. După cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„dezvoltarea relațiilor dintre țările 
noastre trebuie să se reflecte în in
tensificarea schimburilor, contactelor 
și a conlucrării in toate domeniile de 
activitate — și de roadele acestei co
laborări să beneficieze pe deplin ce-

UN EVENIMENT POLITIC IMPORTANT 

ÎN VIAȚA COMUNIȘTILOR POLONEZI ;

Conferința Națională a P.M.U.P.
In Sala Congreselor din Palatul 

științei și culturii din Varșovia s-a 
deschis, luni, cea de-a doua Cdnte- 
rință Națională a Partidului Mun
citoresc Unit Polonez. Sint pre- 
zenți peste 1 800 de delegați repre- 
zentind efectivul de peste 2.7 mi
lioane membri și candidați ai 
P.M.U.P. Participă, de asemenea, 
la conferință ca invitați peste 400 
de persoane.

Tovarășul Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. a pre
zentat Raportul Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez „Pentru 
indeplinirea consecventă a progra
mului de creștere a calității munu 
cii și condițiilor de viață, pentru 
întărirea continuă a rolului condu
cător al partidului și adincirea uni
tății moral-politice a poporului".

După prezentarea amplului docu
ment, primit cu interes de că
tre asistență, au început dezbate
rile in plen. Așa cum se știe, con
ferința a fost precedată de con
ferințele voievodale ale organiza
țiilor de partid. în centrul dezbate
rilor s-au aflat în primul rînd pro
blemele legate de indeplinirea sar
cinilor economice pe anul 1977, pre
cum și concretizarea sarcinilor pen
tru planul pe anul 1978. în acest 
sens, participanții la dezbateri s-au 
ghidat după hotărîrile plenarei C.C. 
din decembrie 1976, referitoare la

Încheierea Congresului 
Comuniștii

STOCKHOLM (Agerpres). - Du
minică s-au încheiat la Stockholm 
lucrările celui de-al 25-lea Congres 
al Partidului de Stînga — Comu
niștii din Suedia. Congresul a adop
tat hotărîri privind activitatea poli
tică. socială și organizatorică a parti-

Conferința Națională a P. C. Francez
PARIS (Agerpres). — La Palatul 

Congreselor din Paris au luat sfirșit 
duminică lucrările Conferinței Națio
nale â Partidului Comunist Francez, 
la care au participat 3000 de dele
gați din întreaga țară. In raportul 
privind sarcinile și politica partidului 
in vederea alegerilor legislative de 
la 12 martie a.c., prezentat de 
Georges Marchais, secretar general 
al P.C.F., și în luările de cuvint ale 
delegaților a fost relevată necesitatea 

niștri au procedat la un schimb de 
păreri cu privire la relațiile sovie- 
to—nipone. De asemenea, au fost 
discutate probleme ale situației in
ternaționale actuale.

La Doha, ?elcul KhaIifa bin 
Hamed al-Thani al Qatarului a avut 
luni convorbiri cu președintele Alge
riei, Houari Boumediene, referitoare 
la evoluția situației din Orientul 
Mijlociu, precum și la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări în di
ferite domenii.

Referendum în Ecuador.
La 15 ianuarie, in Ecuador se va des
fășura un referendum în cadrul că
ruia 1,6 milioane de persoane cu 
drept de vot vor trebui să aprobe 
Constituția țării, prima după o pe
rioadă de peste șapte ani. Corpul e- 
lectoral urmează să se pronunțe fie 
in favoarea Constituției din 1945, cu 
amendamentele ulterioare, fie să a- 
probe un text în întregime nou. Parti
dul Liberal, formațiunile politice de 
stingă și principalele trei centrale 
sindicale au cerut membrilor și a- 
depților lor sâ se pronunțe în fa
voarea noii Constituții.

tățenii țărilor noastre ; trebuie să fa
cem totul ca ei să trăiască in pace 
și colaborare".

în același sens, relevînd că „vizita 
in România confirmă dimensiunea 
relațiilor dintre țările noastre și a 
unei colaborări pe care azi o consi
derăm firească", cancelarul Helmut 
Schmidt declara : „relațiile noastre 
bilaterale arată insă că, prin bună
voința ambelor părți, se pot realiza 
legături bune și trainice, spre folosul 
popoarelor".

într-o situație internațională com
plexă, in care, pe lingă unii pași in 
direcția colaborării, persistă contra
dicții și se ivesc noi surse de con

flicte periclitînd cauza păcii, dialogul 
de la București și-a evidențiat larg 
utilitatea pentru cunoașterea și apro
pierea pozițiilor, pentru o conlucra
re mai strînsă pe plan internațional, 
pentru continuarea procesului de 
destindere, întărirea păcii și securită
ții in Europa și in lume.

în acest sens s-a subliniat de am
bele părți voința de a contribui ca 
reuniunea de la Belgrad să stimu
leze transpunerea in viață a Actului 
final de la Helsinki. Așa cum se știe, 
România consideră că aceste eforturi 
trebuie să ducă la măsuri concrete 
de dezangajare militară, fără de care 
nu poate exista o securitate auten
tică pe continent, la dezvoltarea co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice, liberă de restricții și discrimi
nări, la extinderea schimburilor cul
turale, la soluționarea justă a pro
blemelor de ordin umanitar. înseși 
convorbirile de la București', prin re
zultatele lor, constituie o contribu
ție nemijlocită in acest sens, după 
cum se cuvine a releva. în aceeași 
ordine de idei, semnificația deosebită 
a sublinierii in Declarația comună a 
importanței pe care o prezintă apli
carea integrală a tuturor prevederi
lor Actului de la Helsinki care con
stituie un tot unitar.

O securitate adevărată și o pace 

regruparea forțelor și mijloacelor 
de producție, precum și redistri
buirea priorităților sarcinilor eco
nomice. Aceste hotărîri și-au găsit 
expresie in planul național de dez
voltare social-economică pe anul 
1978, adoptat de Seim, care preve
de un spor al producției destinate 
pieței interne de circa 9.9 la sută, 
iar celei destinate exportului de 10 
la sută. Presa varșoviană. care a 
acordat, in ultimele zile, spații largi 
aspectelor fundamentale ale dez
voltării econom'co-sociale a țării, 
așa cum urmează ele să fie dezbă
tute de conferință, scoate în evi
dență importanța gospodăririi ra
ționale a materiilor prime și ma
terialelor, a energiei electrice, a 
creșterii continue a productivită
ții muncii. Calitatea producției, ca
litatea întregii munci trebuie să 
constituie, după cum se arăta in
tr-un comentariu al agenției P.A.P., 
o preocupare permanentă, priori
tară.

Acest complex de probleme va 
sta in atenția lucrărilor Conferinței 
Naționale, programul ce va fi a- 
doptat fiind menit să stimuleze în
făptuirea în continuare ,în viață a 
strategiei de dezvoltare social-eco- 
nomică a țării, stabilită de congre
sele al VI-lea și a! VII-lea ale 
P.M.U.P.

Gh. CIOBANU
Varșovia

Partidului de Stînga — 
din Suedia

dului. precum și referitoare Ia po
ziția comuniștilor suedezi față de si
tuația economică a tării. Au fost a- 
lese organele de conducere ale parti
dului. precum și noul Comitet Cen
tral.

imperioasă a unui program clar și 
concret al forțelor de stingă, capabil 
să-i unească pe oamenii muncii in 
lupta pentru transformări democrati
ce radicale, pentru un progres social 
real.

Delegații la conferință au votat în 
unanimitate complexul de propuneri 
ale P.C.F. pentru reînnoirea Progra
mului comun de guvernare al stîngii 
pe care candidații comuniști îl vor 
susține la viitoarele alegeri.

Plenara C.C. 
al M.P.L.A.-Partidul Muncii

LUANDA 9 (Agerpres). — La Lu
anda a avut loc o plenară a Comi
tetului Central al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, in cadrul căreia, potri
vit postului de radio național, au 
fost dezbătute probleme legate de 
transpunerea in viață a directivelor 
primului congres al partidului.

Participanții au examinat proble
ma unor modificări in legea funda
mentală a tării. Totodată, in lumina 
hotăririlor congresului, au fost sta
bilite sarcinile fundamentale ale 
partidului și statului in etapa actua
lă, în special in domeniul dezvoltării 
economice. Plenara a adoptat o re
zoluție în legătură cu pregătirea și 
utilizarea rațională a cadrelor na
ționale. conform cu interesele dez
voltării economice și sociale a țării.

Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A. — P.M., președintele R. P. 
Angola, a prezentat o informare cu 
privire la schimbările operate in 
componenta guvernului.

trainică nu pot fi realizate atît timp 
cit in lume continuă și se întețește 
cursa înarmărilor ; pe bună drepta
te, in cursul dialogului de la Bucu
rești s-a relevat cit de important este 
să se adopte măsuri efective de 
dezarmare generală și, în primul 
rind, nucleară, evidențiindu-se. tot
odată, necesitatea ca sesiunea specia
lă a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată acestei probleme cardina
le a vremurilor noastre să se soldeze 
cu un program concret de acțiune.

Convorbirile de la București au re
levat acuitatea și urgența problemei 
lichidării stării de subdezvoltare, a 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe echitate și 
egalitate, care să deschidă calea pro
gresului mai rapid al țărilor rămase 
in urmă, să contribuie la depășirea 
crizei din economi^ mondială, asigu
ri nd stabilitatea și progresul fiecă
rei națiuni. Evident, România, ca 
tară in curs de dezvoltare, și R.F.G., 
ca tară puternic industrializată, con
cep în mod diferit modul de abor
dare și soluționare a acestor pro
bleme ; este insă comună aprecierea 
că soluții in această problemă, ca și 
in altele, pot fi găsite numai prințr-o 
participare activă a tuturor statelor 
interesate, prin receptivitate față de 
punctele de vedere și interesele tu
turor părților. După cum se știe, toc
mai acestei cerințe îi corespund po
zițiile și propunerile României pri
vind democratizarea relațiilor inter
naționale și creșterea rolului O.N.U. 
în viața mondială.

Schimburile de vederi româno— 
vest-germane au reliefat ca o cerin
ță fundamentală a vieții internațio
nale imperativul reglementării con
flictelor dintre state pe cale pașnică, 
prin tratative, in acest sens subli- 
niindu-se necesitatea intensificării 
eforturilor pentru realizarea unei so
luționări globale a situației din O- 
rientul Apropiat, corespunzător inte
reselor tuturor popoarelor din zonă, 
inclusiv ale poporului palestinian.

Concluziile puse în evidentă de 
dialogul de la București atit pe pla
nul relațiilor bilaterale, cit și in sfera 
vieții internaționale, concretizările 
lor în înțelegerile realizate consti
tuie tot atitea motive de satisfacție 
reciprocă pentru cele două țări. Co- 
respunzînd intereselor ambelor state 
și popoare, rezultatele acestui dialog 
se înscriu în același timp, fără în
doială, ca un cert aport la cauza 
păcii, cooperării și securității in Eu
ropa și in lume.

Ion FINTINARU

DE PRETUTINDENI
« CINEMATECĂ E- 

LECTRONICĂ. A?a cum se 
știe, durata de conservare a unei 
pelicule cinematografice este li
mitată. Suportul pe care este 
imprimată imaginea devine 
friabil odată cu scurgerea ani
lor, iar stratul subțire de gela
tină. care cuprinde imaginea 
propriu-zisă fiind un produs 
organic, este supus alterării 
biologice, inclusiv ca urmare a 
acțiunii microciupercilor și bac
teriilor. Dacă durata de păstra
re, in condiții optime, a unui 
film in alb și negru nu depășeș
te 50 de ani, in ce privește fil
mele in culori, situația se pre
zintă și mai nefavorabil : sub
stanțele colorante se degradea
ză rapid și culorile dispar în 
decurs de 5—10 ani. Ca atare, 
se pune problema unei schim
bări radicale a tehnicilor de 
conservare — fie prin transfor
marea imaginilor în semnale vi
deo înregistrate pe banda mag
netică, fie prin descompunerea 
lor în semnale digitale care pot 
fi recompuse cu ajutorul unui 
fascicul laser. In felul acesta, 
filmele vor putea fi păstrate pe 
o durată nedefinită, salvîndu-se 
de la dispariție capodopere ale 
cinematografiei mondiale.

• „SACRIFICIUL" CĂ
MĂTARILOR. Autoritățile 
din marele oraș nipon Kobe au 
creat un serviciu telefonic pen
tru primirea reclamațiilor îm
potriva „rechinilor creditului", 
cum li se spune în Japonia nu
meroaselor firme care practică 
pe față cămătăria. In scurtă 
vreme, sute de persoane s-au 
adresat acestui serviciu, cazul 
cel mai tipic fiind al unei gos
podine care, neavînd posibili
tatea de a achita la timp un 
împrumut de 500 000 de yeni, 
s-a trezit cu o datorie de... 20 
de milioane. Instituțiile de cre
dit pentru „funcționari, consu
matori și gospodine" (numărul 
acestor instituții, răspindite in 
întreaga țară, se ridică, potrivit 
înregistrărilor, la circa 150 000, 
dar autoritățile il socot mai 
mare) percep, prin interpreta
rea abuzivă a legii asupra... in
vestițiilor. o dobîndă care depă
șește adesea 100 la sută. în 
fața protestelor vehemente ale 
debitorilor — și pentru a con
tracara societățile americane in
filtrate in acest sector — unele 
organizații cămătărești nipone, 
precum cartelul J.C.F.A.. au ho
tărît să facă un „sacrificiu", 
coborînd dobinzile la... 83,95 la 
sută pe an...

• O STATUIE PEN
TRU CHARLIE CHAPLIN. 
Cu prilejul morții marelui actor 
de film Charlie Chaplin, re
vista „Paris Match" relevă că" 
intr-un muzeu din Glasgow s-a 
descoperit o pinză semnată de 
pictorul Alex King și care da
tează din secolul XIX. In a- 
ceastă pînză poate fi recunos
cută în prim plan o siluetă a- 
vind o stupefiantă asemănare 
cu cea a personajului „vagabon
dului" creat de Chaplin ; ves
tonul prea strimt, pantalonii 
prea lungi, gambeta și basto- 
nașul. Mulți se întreabă dacă 
nu cumva Chaplin s-a inspirat 
din acest tablou atunci cind 
și-a compus vestitul său per
sonaj. Pe de altă parte, un 
membru al Consiliului munici
pal al Londrei a propus ridica
rea in capitala Marii Britanii a 
unei statui, în mărime naturală, 
a lui Chaplin, care să-1 repre
zinte sub trăsăturile faimosului 
„Chariot".

• APA LA PREȚ. Ora- 
șul Palermo cunoaște o mare 
lipsă de apă potabilă. De peste 
10 luni de zile, în această zonă 
a Italiei n-au mai căzut preci
pitații. Din cauza secetei pre
lungite, au secat cele mai multe 
riuri, precum și alte surse care 
alimentau orașul cu apă. în a- 
ceastă dramatică situație, înce
pe să înflorească specula cu apă 
de băut. Ea se vinde, la bursa 
neagră, cu 10 lire litrul 1

• UN NOU ZIAR,. 
NEWYORKEZ. -The
este titlul unui nou ziar ameri
can care a apărut, luni, la New 
York. De format tabloid (jumă
tate din cel obișnuit), este pri
mul cotidian lansat in marea 
rpetropolă americană după anul 
1967. Avind un tiraj de 250 000 
exemplare, va apărea de cinci 
ori pe săptămină, ridicind 
astfel la patru numărul cotidia- 
nelor newyorkeze („New York 
Times", „Daily News" și „New 
York Past"). „The Trib" utili
zează metode ultramoderne de 
imprimare. Clasicile săli de li
notip și paginație sint înlocui
te cu o așa-zisă „consolă de vi
zualizare*1, un ecran luminos pe 
care, cu ajutorul unei claviaturi, 
Se realizează culegerea și pu
nerea în pagină a articolelor.

• COLECTOARE SO
LARE PE VÎRF DE MUN
TE. Pe Zugspitze — piscul cel 
mai inalt din R.F. Germania 
(2 964 m) — se construiește o 
stație de telecomunicații, desti
nată legăturilor cu Austria și 
Italia, a cărei instalație de în
călzire, funcționînd tot anul, va 
folosi energie solară. La aceas
tă altitudine, cheltuielile de in
stalare și exploatare a colectoa
relor necesare vor fi mai redu
se decit cele reclamate de uti
lizarea petrolului (mult scum
pit din cauza transportului di
ficil). Pină in 1980 va fi creată 
in întreaga țară o rețea de ast
fel de instalații, de la care se 
așteaptă, implicit, confirmarea 
avantajelor acestei forme necon
venționale de energie.
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