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PLOIEȘTI

„Premiera tehnica"
ăKS

Să organizăm, să urmărim, să asigurăm

FUNCȚIONAREA PRECISĂ
A MECANISMULUI

COOPERĂRII IN7ERUZINALE
în industria noastră care se dez

voltă în ritm rapid, cooperarea inter- 
uzinală pentru realizarea unor pro
duse finite constituie o necesitate o- 
biectivă, determinată de adîncirea 
specializării și profilării producției 
întreprinderilor. în Legea pentru a- 
doptarea Planului national unic de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1976 se prevede expres 

.sarcina care revine unităților econo
mice. forurilor lor de resort de a ac
ționa pentru perfectionarea procese
lor de cooperare între întreprinderi.

Este bine cunoscut că realizarea ia 
timp și în bune condiții a pieselor și 
subansamblelor prevăzute in progra
mele de cooperare constituie o con
diție hotăritoare pentru îndeplinirea 
planului în întreprinderile beneficia
re, intrucît la fundamentarea indi
catorilor de plan s-a luat in consi
derare funcționarea ireproșabilă a 
mecanismului cooperărilor. Și. așa 
cum practica a dovedit, dacă fieca
re întreprindere colaboratoare își 
îndeplinește, ritmic, zi de zi. planul 
producției fizice, la toate sortimen
tele, atunci și unitățile beneficiare 
primesc la timp piesele și suban- 
samblele cuprinse in programul de 
cooperare.

Rezultatele obținute în două luni 
din acest an in realizarea planului 
ia principalele produse care se fabri
că prin cooperare relevă că. in cele 
mai multe cazuri, relațiile de coope
rare dintre întreprinderi se desfășoa
ră in mod corespunzător. Așa se, ex
plică faptul că unități ca întreprinde-

rea mecanică din Mîrșa, .,1 Mai" din 
Ploiești. „Unio" din Satu-Mare. între
prinderea constructoare de mașini din 
Reșița, a căror producție se bazează 
pe o largă cooperare cu’o serid de u- 
nităti din țară, au reușit să îndepli
nească și să-și depășească sarcinile 
de plan, inclusiv la producția fizică. 
Așa este firesc, așa este normal să 
se petreacă lucrurile în fiecare 
treprindere.

Totuși, din analizele efectuate 
cent de către organele de resort 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, rezultă că sînt unele .în
treprinderi care au înregistrat anu
mite restanțe la planul fizic, tocmai 
datorită neprimirii la vreme a tutu
ror pieselor și subansamblelor din 
cooperare. A fost suficient ca între
prinderea de autocamioane din Bra
șov să nu livreze ritmic anumite 
motoare, cutii de viteză, punți față 
și spate pentru ca întreprinderea 
„Autobuzul" din Capitală să intîm- 
pine o serie de dificultăți în reali
zarea sarcinilor dă plan. După cum, 
întreprinderea mecanică Muscel a 
avut mari greutăți în fabricarea mo
toarelor deoarece întreprinderea de 
piese turnate din Cîmpina nu a li
vrat întreaga cantitate prevăzută de 
blocuri turnate ș.a. Iată, așadar, con
cret cum neajunsurile în organiza
rea și urmărirea fabricației intr-o 
întreprindere, în cazul de față fur
nizoare de piese și subnnsamble, se 
răsfrîng asupra activității altor uni
tăți economice.

Ce probleme la ordinea zilei se ri-

în-
re- 
din

dică în activitatea de cooperare inter- 
uzinală și cum trebuie ele soluțio
nate ?

O primă problemă se referă la ati
tudinea unor cadre de conducere 
din întreprinderi, a celor care se 
ocupă de programarea și urmărirea 
producției față de cerința respectării 
cu rigurozitate a programelor de 
cooperare. în unele unități persistă 
încă tendința de a se fabrica cu pre
cădere produsele cu un aport valoric 
mai ridicat la îndeplinirea planului. 
Supunem atenției următorul exemplu: 
întreprinderea de tractoare din Bra
șov, în două luni din acest an. și-a 
îndeplinit și depășit planul la pro
ducția globală,- precum și la fabri
cația de tractoare, dar nu și-a ono
rat obligația de a livra un nu
măr de motoare unor unități con
structoare de mașini. Oare nu se 
găseau resurse interne în întreprin
derea respectivă pentru ca planul să 
fie realizat la toate sortimentele, in
clusiv la motoarele amintite ? Fap
tul că planul a fost nu numai reali
zat, dar și depășit la alte sortimente 
demonstrează că au existat aseme
nea resurse. Pentru aceasta însă tre
buia ca, din capul locului, eforturilă 
colectivului să fie orientate consec
vent asupra realizării planului la 
toate sortimentele, neadmițîndu-sc 
nici o excepție. Totodată, se dove
dește necesară o activitate susținută 
din partea comuniștilor, a organizației 
de partid pentru combaterea oricăror

tară
<>

în cadrul Rafinăriei Ploiești a înce
put de curind să producă la întreaga 
capacitate instalația de hidrofinare a 
uleiurilor provenite din țiței naftenic. 
prima de acest fel existentă în tara 
noastră. Preocupările colectivului ra
finăriei în direcția reducerii timpului 
afectat atingerii parametrilor proiec
tați la acest obiectiv au avut ca efect 
înregistrarea acestui succes la puțin 
timp după intrarea în funcțiune a 
instalației.

Prin aceasta se asigură obținerea 
unei game largi de uleiuri de calitate 
superioară pentru compresoare. ma- 
șini-unelte, instalații frigorifice, pre
cum și creșterea posibilităților de di
versificare a producției noastre de 
lubrifianți.

Rezultat al cercetărilor efectuate de 
specialiștii Institutului de cercetări 
pentru rafinării și petrochimie — 
Ploiești, tehnologia de fabricație uti
lizată aici înlocuiește vechile proce
dee de purificare cu acid sulfuric, din 
care rezultau și gudroane acide de 
nu se puteau valorifica în nici un- fel 
și constituiau, totodată, agenti de po
luare a mediului înconjurător.

(Agerpres)

BRAȘOV

Twran suplimentare 
pentru export

Pregătind temeinic și din vreme 
producția acestui an, organizîndu-și 
încă din decembrie 1975 un stoc tam
pon de piese și tractoare, colectivul 
întreprinderii „Tractorul" din Brașov 
a reușit să livreze importante canti- 
’ăți de tractoare la export încă din 
primele decade și luni ale anului. 
Buna organizare a acestei activități, 
măsurile 
mare parte 
nare să fie 
decade ale 
colectivului 
dieze suplimentar partenerilor ex
terni, față de sarcinile ir zi. 800 trac
toare de diferite tipuri., (Nicolae Mo- 
canu).

luate pentru ca cea mai 
din sarcinile de plan lu- 
realizate în primele două 
fiecărei luni au permis 
întreprinderii să expe-

(Continuare în pag. a IlI-a)

F^KÎIÎÎ LA TOVÂ3AȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Nicolae Ceaușescu,Tovarășul 
secretar general al Partidului Co- • 
munist Român, 
blicii Socialiste 
marți, 23 martie, pe colonel K. 
Quarshie, ministrul comerțului și 
turismului din Republica Ghana.

La primire a participat tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul 
rior și cooperării economice inter
naționale.

A fost prezent
Boafo, ambasadorul Republicii Gha
na la București.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui 1 Consiliului Redeșteptării 
Naționale. președintele Republicii 
Ghana, general Ignatius Kutu A- 
cheampong, un mesaj de prietenie, 
împreună cu urări de succes poporu
lui român în activitatea sa con
sacrată înfloririi patriei.

președintele Repu- 
România, a primit, 

- - A.

comerțului exte-

Kwame Yeboah

Mulțumind, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său, cele mai bune urări președinte
lui Consiliului Redeșteptării Na
ționale, președintele Republicii Gha
na, general Ignatius Kutu Acheam- 
pong, precum și urări de bunăstare 
și prosperitate poporului ghanez.

în timpul întrevederii, a fost ex
primată satisfacția față de cursul 
pozitiv, ascendent al relațiilor eco
nomice româno-ghaneze, dorința de 
a intensifica colaborarea și coope
rarea, pe multiple planuri, între 
România și Ghana, de a identifica 
noi căi și domenii de promovare a 

folosul celor 
cauzei păcii

acestor raporturi în 
două țări și popoare, al 
și înțelegerii In lume.

în acest cadru a fost 
importanta semnării 
privind schimburile de 
anul 1976 intre cele două țări, 
cument care oferă un

evidențiată 
Protocolului 
mărfuri pe 

do- 
cadru larg

promovării în continuare a schim
burilor economice roniâno-ghaneze. 
De * ambele părți s-a reafirmat ho- 
tărîrea de a face totul ca înțele
gerile stabilite să fie transpuse in 
practică în vederea întăririi colabo
rării prietenești româno-ghaneze pe 
multiple planuri.

A fost subliniată, de asemenea, 
semnificația întăririi conlucrării din
tre cule două țări pe plan interna
țional pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice și politice, pentru stabi
lirea unor relații între state înte
meiate pe egalitate și echitate, pe 
respectarea independenței și suve
ranității naționale, care să garante
ze afirmarea liberă a aspirațiilor de 
progres economic și social ale fie
cărei națiuni.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

Ministrul comerțului al Republicii Federale Nigeria
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimineața, 
pe general-maior M. Shuwa, mi
nistrul comerțului al Republicii Fe
derale Nigeria.

La primire a participat tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost de față Luke Salisu Momo
du-Osobase, ambasadorul Republicii 
Federale Nigeria la București.

Oaspetele, mulțumind călduros pen
tru întrevederea acordată, a transmis ' 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut personal din partea șefului gu
vernului militar federal, comandant- 
șef al forțelor armate ale Nigeriei, 
general-locotenent Olusegun Obasan
jo. Ministrul nigerian și-a exprimat

satisfacția pentru faptul că în cursul 
vizitei sale la București a 
lejul. să semneze acordul 
dintre Nigeria și România, 
în baza căruia cele două 
acordat reciproc clauza națiunii celei 
mai favorizate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspete să transmită șefului 
guvernului militar federal, general- 
locotenent OluSegun Obasanjo, un 
cordial salut, cele mai bune urări, iar 
poporului nigerian prieten prosperi
tate și fericire.

în cadrul convorbirilor a fost rele
vată satisfacția față de evoluția pozi
tivă a relațiilor româno-nigeriene, 
dorința comună de a extinde în con
tinuare aceste relații, de a dezvolta 
cooperarea în diferite sectoare de 
activitate, pornind de la experiența 
bună acumulată pînă în prezent în

avut pri- 
comercial 
document 
țări și-au

activitatea celor două societăți mixte 
româno-nigeriene.

S-a evidențiat faptul că de ambele 
părți există largi și reale posibilități 
pentru amplificarea schimburilor co
merciale pe baze reciproc avantajoa
se. S-a menționat, totodată, că întă
rirea colaborării româno-nigeriene 
este în folosul ambelor țări și po
poare, al înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

A fost subliniată, de asemenea, ho- 
tărîrea de a adinei conlucrarea dintre 
cele două state și pe tărîmul vieții 
internaționale, pentru rezolvarea ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane în interesul tuturor popoarelor, 
pentru edificarea unei noi ordini po
litice și economice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Federale Nigeria cu
scrisorilor de acreditare

prilejul prezentării

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit la 23 martie a.c., la Pala
tul Consiliului de Stat, pe Luke Sa-

lisu Momodu-Osobase, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Federale 
Nigeria în țara noastră. (Cuvîntă- 
rile rostite, în pagina a 111-a).

„In persoana președintelui
Nicolae Ceaușescu, poporul grec va cinsti

Planul pe primul trimestru —
devansat cu o decadă

săptă- 
se ho-

inimă,
52 de 
poartă

TULCEA

înfățișa

memorează cum

imprevizibilei

ANCHETA
SOCIALĂ

Ioan GRIGORESCU

*

ridicat la performan- 
o invenție a omului, 

Degeaba se spune că 
mai

..om de 
abordează 
„Stiti că

Doar la dife- 
de un an ?“. 

în ini-

La începutul acestei 
săptămini, colectivul de 
oameni ai muncii de la 
Combinatul metalurgic 
din Tulcea a raportat în
deplinirea cu 10 zile mai 
devreme a planului de 
producție pe primul tri
mestru al anului. Acest 
succes deosebit de impor
tant a fost posibil ca ur
mare a măsurilor tehnico- 
organizatorice adoptate, 
Îmbunătățirii tehnologii-

lor de,exploatare a utila
jelor, obținerii unor ran
damente de extracție su
perioare în toate instala
țiile combinatului. Pro
ducția suplimentară ce se 
prelimină a fi realizată 
pînă la fișele acestei luni 
este de 4 000 tone alu
mină calcinată. (Vasile 
Nicolae).

în fotografie : aspect 
exterior al Combinatului 
metalurgic din Tulcea.

Pomul de lingă

Judecind după calendar, putem spune că „săptămâ
na pomicultura" s-a „încheiat". Judecind după 
știm că ea trebuie să aparțină tuturor celor 
săptămini ale anului. Căci fiecare dintre noi 
lingă suflet un pom înflorit.

Pomul nu trăiește „altfel" numai o singură 
mină pe an — deși in acest miez de martie i 
târăște soarta rodniciei de peste vară și toamnă — ci 
fiecare zi ; fiecare cerc al virstei pe care și-o înscrie 
în jurul inimii, cheamă omul. Depistăm in conforma
ția acestor cercuri, in grosimea și culoarea lor, un 
grăitor calendar al anotimpifrilor — el, pomul, me- 
morind cu precizie cum i-a fost iarna, primăvara, vara 
și toamna, frigul și căldura, floarea și rodul. Dar, mai

tainic, insa nu indescifrabil, el 
fost Omul.

Căci pomul fructifer evoluat, 
țe de soi, nu este altceva decît 
rodul colaborării lui cu natura, 
invenția înseamnă sfirșitul căutărilor ; ea este 
curind începutul altor căutări. O adevărată revoluție 
se petrece in științele pomicole, se răstoarnă concep
ții învechite, tradiții depășite, năravuri și obiceiuri. 
Odată cu apariția livezilor intensive și superintenșive, 
pămintul ocupat in vechile plantații cite o jumătate 
de secol de către o singură generație dă omului, în 
numai cițiva ani, întreaga recoltă a acestui îndelun
gat timp. Recordurvle obținute in stațiunile pomicole 
ac pe întreg cuprinsul țării și in cooperativele care 
au luat in serios această străpeche îndeletnicire a ro
mânilor nu mai au nimic „senzațional" în ele și ex
periența dobindită se cere generalizată in actualul

■ cincinal, pus sub semnul revoluției tehnico-științifice.
S-au plantat mii, zeci de mii de pomi, mai este loc 

pentru alte zeci și sute de mii. Cercul anular din ju
rul inimii pomilor va purta pentru anul acesta — cu 
condiția ca inima omului să fie lingă pom, in livadă, 
nu doar o săptămână, ci toate cele 52 — semnul unui 
an deosebit. Astfel trebuie să fie toți anii care vor 
măsura virsta livezilor noastre : ca anii virstei patriei 
mereu întinerite. Avem o țară ca o grădină în glia 
căreia s-a aruncat mirabila sămință a unui viitor de 
strălucitoare lumină — comunismul. Prin truda noas
tră ea va ajunge o mirifică livadă, întru îmbucurarea 
ochiului și a sufletului. Căci toți purtăm un pom în
florit lingă suflet și roada lui se asigură în pragul pri
măverii. cind mugurii stau să crape.

„Viciile călăii
care te omoară încet, 
ca sabia neascutită", 
spune undeva înțelep
tul. O astfel de sabie 
a răscolit adîncurile 
unui om și echilibrul 
existentei lui s-a tul
burat brusc, luînd o 
întorsătură dramatică. 
Dar pînă atunci, ce se 
putea spune despre 
viata inginerului I. Tă- 
năsescu ? Cum se în
fățișa ea celor din 
jur. în haina de toate 
zilele ?

— Rostogolirea aces
tui om a început pe 
neașteptate... Fotogra
fiile de familie ni-1 
arată mîndru de cele 
două fetite, devotat 
soției, atașat de pă
rinți. La numai cițiva 
ani după absolvirea 
facultății. împreună cu 
alți trei ingineri, bate 
țărușul unei noi între
prinderi bucurestene. 
de utilarea căreia 
urma să se ocupe în 
mod direct. Bine pre
gătit profesional, se e- 
videntiază ca un spe
cialist cu perspectivă. 
Urma chiar să fie nu
mit în conducerea noii 
unități industriale dar. 
cu puțin timp înain
tea învestiturii...

B. Petre, ofițer în 
Ministerul de Interne, 
însoțește punctele de 
suspensie cu gestul o- 
mului care a cunoscut 
asemenea impasuri și. 
nu o dată, absurdul lor 
l-a revoltat ori pur și 
simplu l-a deconcer-

, tat. Și adaugă : „Mai 
întîi s-a constatat că 
inginerul nu refuză 
invitațiile «amabile» 
ale străinilor cu care 
venea în contact, invi
tații stropite din bel
șug cu băuturi fine. 
Și. mai tîrziu. că-i lu
cesc ochii în fața ca
dourilor... Dar și mai 
regretabil este urrriăto-

Care își cîstiga pîinea 
printr-un astfel de 
exercițiu, de fiecare zi, 
numit de codul penal 
al tuturor justițiilor : 
spionaj. Un individ 
care n-avea altă pro
fesie decît aceea de a 
trezi,, pe nesimțite, 
„călăii viciului" la par
tenerii de afaceri. Și 
de aici pînă la degra-

un strălucit exponent al năzuințelor
de pace și colaborare ale popoarelor4*

Mulți atenieni obișnuiesc să spună 
că primăvara este, în Grecia, ano
timpul cel mai-frumos și vizitatorul 
nu poate decît să le dea dreptate, 
înveșmintată în verdele încă pal al 
pinilor, chiparoșilor și portocalilor, 
Atena își oferă cu generozitate pri
virilor splendorile sale monumentale 
— templele Acropolei, „cel mai per
fect poem pe care mîna omului l-a 
dăltuit în piatră", poarta lui Ha
drian, Odeonul, unde și azi. ca și 
cu milenii în urmă, actorii declamă 
din Aristofan sau Sofocles, alte și 
alte vestigii nemuritoare. între 
trecut și prezent osmoza este desă- 
vîrșită și, așa cum nu poți concepe 
Atena fără Acropole, nu o poți con
cepe fără cartierul Plaka, cu stră
duțele sale înguste și întortocheate, 
unde, seară de seară, răsună acor-- 
durile nostalgice ale vestitelor „Bou-

zuki“, sau fără numeroasele șantiere 
de construcții, fără animația străzi
lor comerciale sau densitatea traficu
lui de pe marile bulevarde. Aceeași 
coexistență a mileniilor o poți consta
ta peste tot. La Marathon, de pildă, 
unde în apropierea celebrului cîmp 
de bătălie se ridică silueta cu linii 
îndrăznețe a stației (le telecomuni
cații prin satelit, sau la Delphi, unde 
sălașul nu mai puțin vestitului Ora
col are ca vecin apropiat minele de

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

— cum l-o va
C. E„ reprezentant al 
intereselor unor firme 
care voiau să obțină 
contracte cit mai a- 
vantajoase. Acesta îl 
înconjoară cu o ama
bilitate nelimitată. Si 
i se înfățișează ca un 
desăvîrșit 
lume". îl 
cuceritor :

Finalul previzibil 
al unor intimplări

lețe“. Și primește să 
sărbătorească coinci
dențele pe spezele „de
zinteresatului" C. E.

A fost primul pas... 
C. E. nu se arată gră
bit. Nu atacă frontal. 
Asediază persuasiv, cu 
amintitele arme : a- 
mabilitatea. lingușirea. 
Se mută și el la hote
lul unde descinsese 
inginerul. „Ca să fim 
mereu împreună, a- 
mice". narează o even
tuală nedumerire (dat 
fiind că avea familie 
și locuia în același 
oraș). Inginerul ? Fla
tat, orbit de această 
excesivă grijă, uită să 
se mai întrebe dacă nu 
cumva împinge priete
nia prea departe. Uită 
că nu pentru a cutre
iera barurile de zi și 
de • noapte. în compa
nia unui amic ad-hoc. 
fusese trimis peste ho
tare. Pierde, ca s-o 
spunem delicat, busola 
comportamentului
decvat. necesar împre
jurării în care se afla.

A fost 
paș... C. 
să joace 1 
care nu i 
decît de 
musafirul 
Iată însă că se preci
pită chestiunea, „pro
zaică" a contractării 
utilajelor. C. E. îi în
toarce vizita. Sosește la

bauxită, una din principalele bogății 
ale țării.

în primul rînd însă, prezentul se 
face simțit în eforturile de consoli
dare a proceselor democratice ini
țiate în iulie 1974, odată cu înlătura
rea regimului de dictatură militară. 
„Apa regimurilor dictatoriale trece, 
democrația învinge" — rezumă în 
mod plastic acest episod din istoria 
recentă a Greciei un coleg de breas
lă de la ziarul „Kathimerini". Acum, 
după ce „apa" a trecut, cele două 
cuvinte cheie sînt stabilitate, și re
înnoire. Ele exprimă aspirațiile și vo
ința tuturor forțelor democratice ale 
tării.

Această orientare își găsește, pe pla
nul vieții politice interne, manifes
tarea în procesul de reafirmare a de
mocrației pe pămîntul unde s-a în
truchipat pentru prima oară, în faptul 
că își pot desfășura-acum liber acti
vitatea toate partidele, inclusiv comu
niștii — după decenii întregi de inter
dicție — creîndu-se astfel premisele ca 
toate formațiunile democratice să-și 
aducă contribuția la rezolvarea pro
blemelor țării. Sînt evidente în acest 
sens preocupările pentru limitarea 
efectelor crizei economice, preocu
pări concretizate într-un șir de mă
suri țintind spre continuarea pro
cesului de redresare, paralel cu une
le acțiuni ce vizează sprijinirea

funcționarilor și muncitorilor cu sa
larii mai mici.

Pe plan extern, linia spre stabili
tate și reînnoire se traduce prin 
adoptarea unor poziții îndreptate 
spre consolidarea independenței și 
suveranității naționale. Decizia de 
anul trecut a guvernului de a părăsi 
organizația militară a pactului 
N.A.T.O. a întrunit aprobarea mase
lor populare, a celor mai largi cercuri 
ale opiniei publice, a poporu
lui grec, dornic să-și afirme suve
ranitatea dezvoltînd larg colaborarea 
cu celelalte 
tății depline 
proc. Și este 
tă in primul 
le din zona 
găsindu-și expresie voința poporu
lui grec de a acționa, alături de ce
lelalte popoare ale peninsulei, pen
tru a transforma regiunea noastră 
geografică, atît de greu încercată în 
trecut, într-o zonă a păcii, destin
derii și colaborării. Mulți interlocu
tori eleni au ținut, de altfel, să sub
linieze că în prezent există posibi
lități ample de intensificare a con
lucrării pe multiple planuri între ță
rile și popoarele ce trăiesc de veacuri 
în această regiune — recenta reuniu
ne interbalcanică de la Atena ilus- 
trînd elocvent perspectivele promiță
toare existente in acest sens.

Acesta este și contextul larg în care 
se dezvoltă relațiile prietenești, be
neficiind de o veche și rodnică tra
diție, dintre România și Grecia, A- 
flate nu o dată în decursul veacu
rilor alături în lupta comună pentru 
dobîndirea neatîrnării. libertate și 
demnitate națională, popoarele ro
mân și grec au colaborat și s-au în- 
trajutorat în momente istorice grele, 
au trăit întotdeauna în bună vecină
tate. Pentru gazetarul, din Româ
nia, aflat în aceste zile la Atena, 

’este un motiv de vie satisfacție să 
consemneze aprecierile de înaltă 
prețuire pe care reprezentanții 
cercurilor și categoriilor sociale cele 
mai diverse, oameni politici de

națiuni, pe baza egali- 
și a respectului reci- 
firească atenția acorda- 
rînd relațiilor cu state- 
Balcanilor, în aceasta

(Continuare în pag. a IV-a)

a-
rul fapt : deși cei 
care au observat ase
menea înclinații la 
sus-numitul inginer- — 
l-au prevenit, i-au a- 
tras atenția asupra jo
cului periculos pe cale 
de a se angaja, acesta 

_ nu-și înfrînează pof
tele și se afundă tot 
mai mult în mocirlă.
■ Cine i-a intuit slă
biciunile de caracter ?, 
Un individ a cărui 
..meserie" se afla în 
relație directă cu des
coperirea unor aseme
nea fisuri lăuntrice.

darea morală ultimă 
pînă la trădare, se știe, 
nu-i decît un pas.

Inginerpl T. îl/cu
noaște pe acest individ 
fără scrupule într-o 
călătorie de prospec
tare a pieței de utilaje 
pentru noua întreprin
dere. Intr-o lume a 
.,tuturor posibilităților"

sîntem născuti în a- 
ceeași zi ? In aceeași 
lună ? ~
rență
Ceva tresare
ma inginerului : „Uite, 
domnule, ce om — 
pîine caldă !“ O clipă 
i-a vibrat în conștiin
ță și un abia percep
tibil semnal de alar- 

- mă. Repede alungat 
insă : ..Temerile' nu-și 
au nici un rost, desi
gur. Omul este bine 
crescut și atîta tot. 
N-are rost să suspec
tezi un gest de genți-

t al doilea 
E. continuă 
rolul gazdei 
are alt scop 
a-și vedea 

mulțumit.

Hie TANĂSACHE
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Interviul acordat
de primul ministru al Greciei,

Constantin Karamanlis,
presei române

ÎN PAGINA A IV-Â
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| FAPTUL; 
jDIVERS; 
| O masă
| de brad' |
’ . La casa țăranului C. Anchidin

Idin comuna Maieru. județul Bis- 5 
trița-Năsăud, a fost identificată 
o masă de brad, care i-a aparți- • 
Inut, temporar, scriitorului Liviu ■ 
Rebreanu. Masa, frumos mește- I 
rită de un tîmplar din aceeași I 
localitate, i-a servit drept birou

Ide lucru lui Rebreanu în anul 
in care a scris „Ciuleandra". La I 
aceeași masă, Rebreanu a scris *

Io bună parte din romanul „Râs-, I 
coala". Aflind despre ce este 
vorba, țăranul a donat masa I 
muzeului local.

I Deși oameni I 
| în toată

■

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
STEJAR CU ADÎNCI RĂDĂCINI IN ISTORIA PATRIEI

i

| firea...
IVasile Pascu și Aurel Badea, 

sudori la Stațiunea de mașini a- 
gricole din comună Castelu. ju
dețul Constanța, au găsit pe

Icîmp, scos la iveală în timpul 
aratului, un proiectil rămas din 
timpul războiului. Deși oameni 
Iîn toată firea, cei doi s-au do
vedit mai curioși decit copiii. 
Vrînd să vadă cam ce se află 
în interiorul proiectilului cu pri- 

Icina. cei doi au îndreptat jetu
rile de foc ale aparatului de su
dură asupra lui. O clipă mai 

Itirziu s-a produs o explozie 
puternică. Cei doi s-au ales cu 
arsuri grave. Ar fi putut să fie 
și mai rău.

I Și-a dat 
cinstea

| pe rușine
Apreciat pentru cunoștințele 

sale de specialitate. Toma Ște- 
fănescu din municipiul Rm. Vîl- 
cea a fost solicitat să dea o mină 
de ajutor in efectuarea de ex
pertize tehnice pentru stabilirea 
adevărului în cauze aflate pe 
rol la tribunal. Bineînțeles, pen
tru munca făcută, expertul era 
retribuit în mod legal. După o 
vreme însă T.S. avea să-și dea 
cinstea pe rușine. Verificările și 
soluțiile expertizelor sale nu mai 
erau de partea adevărului și nu
mai a adevărului, ci atîrnau mai 
greu spre ..partea'1 din proces 
care îi strecura în buzunar mai 
mulți lei. Indignat de pretențiile 
mereu în creștere ale lui T.S., 
un client al său l-a reclamat la 
miliție. Prins în flagrant de lua
re de mită, expertul însuși s-a 
ales cu o expertiză.

Lovitura 
ratată

Gheorghe . Mititelu, Asztalos 
Iosif și Kolos Emeric s-au fu
rișat in casa soților Covan din 
satul Runcu-Mic. comuna Vețel. 
județul Hunedoara. De cum au 
dat cu ochii de gospodină, au 
și început s-o amenințe, că dacă 
nu scoate toți banii pe care-i 
are în casă e vai și amar de 
ea. Deși unul a și lovit-o. fe
meia nu s-a înfricoșat — cum, 
sperau ei. Dimpotrivă : a în
ceput să-i facă cu ou și cu oțet, 
că în loc să se ducă la muncă 
ei rîvnesc bunul altuia, că dacă 
află bărbatu-său numai că i-au 
trecut pragul casei, o să le în
moaie spinarea... Tocmai atunci 
a sosit și bărbatul. De frică, cei 
trei au dispărut, apucînd care 
încotro. Dar foarte repede au 
fost aduși în arestul miliției — 
pentru cercetări.

Pe urmă...
Dumitru Gociu era (că nu mai 

este) tehnician și șef de echi
pă la cooperativa „Igiena" din 
Cluj-Napoca. Pentru serviciile 
efectuate, el și oamenii lui în
casau bani, pe care trebuia să-i 
verse la casieria cooperativei.. 
Dar de ce să ..verse" toți banii 
la casierie și să nu-i mai ră- 
mînă și lui cite ceva ? A gă
sit și modul de operare, după 
ce mai întii a sustras — nu se 
știe cum și de unde — un chi
tanțier. Clienților le elibera cîte 
o foaie din chitanțierul sustras, 
in care înscria sumele pe care 
le încasa, iar la cooperativă de
conta cu chitanțierul legal, unde 
erau înscrise sume legale, adi
că mai mici. De la A. H.. de 
pildă, a încasat pe primul chi
tanțier 222.80 lei și a decontat 
cu al doilea chitanțier 22.30 Ici. 
De la G. V. a încasat 119 lei ,și 
a decontat 19 lei... Deci, de la 
fiecare dispărea cite o cifră. Ci
fră de ordinul sutelor de lei. Pe 
urmă, au venit la rind si cifre 
de ordinul miilor de lei. luați 
de la o asociație de locatari. Pe 
urmă a venit si un control. Pe 
urmă a venit și sentința jude
cătoriei Cluj-Napoca. pentru doi 
ani și jumătate. Pe urmă o să-i 
vină (probabil) si mintea la cap. 

Îndemn 
la prudență

Conducînd cu viteză excesivă 
autoizoterma 31-TL-1086. șoferul 
Petrec Mocanu din Babadag a 
tamponat-o de un alt vehicul 
care circula reglementar. Impru
denta sa a costat viata unui pa
sager. Judecat la Tulcea. condu
cătorul auto a fost condamnat la 
trei ani închisoare, tn încheierea 
dezbaterilor, in fata celor 250 de 
conducători auto prezenti la pro
ces. serviciul circulație al Mili
ției județene Tulcea a prezentat 
cinci filme cu tematică rutieră 
și cu unul și același claxon de 
alarmă : atenție la viteză !

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

I

Apropiata aniversare a 55 de ani de la crearea Partidului Comu
nist Român prilejuiește evocarea vechimii și consecvenței revoluțio
nare a mișcării muncitorești din țara noastră, a bogatelor sale tradiții 
de luptă împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate națională 
și socială, pentru marile idealuri ale socialismului.

Apărut pe scena istoriei Ia 8 mai 1921, prin transformarea parti
dului socialist în partid comunist, P.C.R. a fost rezultatul unei 
îndelungate evoluții istorice, ce-și are începuturile încă la mijlocul 
secolului trecut, cînd au fost create primele organizații muncitorești. 
După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, „o caracteristică e- 
sențială a mișcării muncitorești din țara noastră o conslituie faptul 
că, încă din stadiul de început al existenței lui, proletariatul și-a pus 
problema organizării ca clasă, ințelegînd că aceasta este o condiție 
hotăritoarc pentru desfășurarea cu succes a luptei politice împotriva 
claselor exploatatoare, pentru realizarea țelurilor sale revoluționare, 
pentru eliberare socială a tuturor celor ce muncesc. Chiar în prima 
jumătate a veacului trecut au apărut și s-au dezvoltat forme de or
ganizare muncitorească, cum sînt asociațiile profesionale de întraju
torare — organizații ce-și propuneau la început revendicări cu ca
racter economic și care, ulterior, se dezvoltă pe baza principiilor po
litice de clasă".

între primele organizații de acest fel 
lor din Brașov, de la a cărei

Formarea proletariatului roihân 
își are începuturile, după cum se 
știe. încă din ultima parte a veacului 
al XVIII-lea. fiind strîns legată de 
dezvoltarea activității manufacturiere 
și a industriei, a relațiilor de pro
ducție de tip capitalist. Afirmarea re
lațiilor capitaliste a devenit tot 
mai pregnantă către mijlocul și în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
determinînd și fiind la rîndul său in
fluențată de o serie de mari miș
cări sociale și evenimente politice 
de însemnătate crucială pentru des
tinele României — cum au fost re
voluțiile din 1821 și 1848. formarea 
statului român modern (1859), cuce
rirea independenței de stat (1877— 
1878).

După ultimele cercetări, în preaj
ma anului 1848 rîndurile tinerei cla
se a proletariatului cuprindeau circa 
20 000—25 000 de lucrători din diferite 
întreprinderi cu caracter manufactu- 
rier-industrial și 16 000 de mineri. Se 
conturau încă de pe atunci centre și 
zone cu o anumită concentrare mun
citorească, legate cu deosebire de 
industria extractivă — întreprinderile

înființare
s-a aflat Asociația tipografi- 
se împlinesc 130 de ani.

miniere 
salinele 
do va.

Particularitățile apariției și dez
voltării capitalismului în țara noas
tră — persistența unor puternice, ră
mășițe feudale, desfășurarea proce
sului de producție în condițiile unei 
dotări tehnice adesea 
pătrunderea rapidă a 
străin. — au făcut ca exploatarea 
forței de muncă să capete în Româ
nia forme dintre cele mai apăsă
toare. Aceasta a dus la accen
tuarea contradicțiilor de clasă, creș
terea împotrivirii și revoltei ma
selor muncitoare față de regimul de 
oprimare. De la sfîrșitul veacului al 
XVIII-lea, cînd, pdată cu acțiunile 
protestatare ale lucrătorilor de la fa
brica de postav din Pociovaliște din 
anii 1796—1799 se-deschidea și la noi 
— după expresia lui Iorga — „ches
tiunea muncitorească" — conflictele 
de muncă s-au ținut lanț, îmbrăcind 
uneori forme acute. Izvoarele do
cumentare atestă în primele de
cenii ale secolului trecut acțiuni 

i protestatare ale minerilor de la Băi-

din Transilvania și 
din Țara Românească

Banat, 
și Moi-

rudimentare, 
capitalului

ța și Zlatna, ale lucrătorilor de la 
salinele Cojocna, Ocna Sibiului, Șlă- 
nic. Telega. Tg. Ocna, Ocnele Mari 
și Teiuș, ale muncitorilor de la to
pitoriile de fier de la Găvăjdia și 
Cerna, ca și din alte locuri. Deși 
neorganizate, spontane, luptele mun
citorești din această perioadă ară
tau energia revoluționară a noii cla
se, combativitatea, spiritul de luptă 
de care era animată.

Pe măsura dezvoltării conștiinței 
de clasă. muncitorii și-au dat 
seama, că, pentru a obține satisface
rea revendicărilor lor, a lupta cu 
succes împotriva exploatării și asu
pririi, ei trebuiau să-și unească for
țele, să se organizeze.

Prima etapă a organizării munci
torimii din țara noastră este marcată 
de făurirea asociațiilor de întrajuto
rare. Cea dinții dintre aceste organi
zații a constituit-o Asociația tipogra
filor din Brașov, oraș în care încă din 
veacul al XVI-lea se dezvoltase o bo
gată activitate tipografică. Creată în 
1846, asociația reunea calfe și lucră
tori tipografi, mareînd dezvoltarea 
legăturilor de solidaritate dintre 
muncitorii de aceeași profesie. Prin 
însăși natura meseriei lor. care impli
ca un grad de pregătire culturală 
mai 
reușit 
corftact 
mii, să 
citoare 
tea altor categorii de muncitori 
pe calea organizării. După constitui
rea Asociației tipografilor brașoveni, 
au luat ființă organizații similare 
și în alte centre, pînă în 1872, inclu
siv, fiind atestate 51 de asemenea 
asociații.

în statutele acestor asociații se 
arăta că ele aveau ca scop imediat 
sprijinirea membrilor lor în împre
jurări dificile — „la întîmplare de 
lipsă de lucru,-de boală, de moarte" — 
dar sensul mai, larg al activității lor 
îl constituia „permanenta apărare a 
intereselor materiale" ale muncito
rilor, ridicarea și promovarea pre-

înalt, lucrătorii tipografi au 
să intre de timpuriu în 
cu ideile avansate ale vre- 
cunoască situația clasei mun- 
din alte țări, pășind înâin- 

altor categorii de

Ce fac cetățenii pentru
• • •

îngrijirea orașului ?

Ilustrații din Cdlimdnești

Cunoașteți

gătirii lor intelectuale, strîngerea 
legăturilor de solidaritate dintre ei. 
Deși prezența unor patroni — mai 
ales la început, în conducerea aso
ciațiilor profesionale a frînat o 
perioadă orientarea lor fermă, de 
clasă, treptat se conturează tendința 
ca, chiar în statute, să fie prevăzu
te deziderate cu un pronunțat ca
racter muncitoresc.

Un moment deosebit de important 
în procesul de organizare a proleta
riatului l-a constituit înființarea, în 
1872, a Asociației generale a lucră
torilor din România, care își pro
punea pentru prima oară să reali
zeze unirea pe scară națională a 
muncitorimii.

în perioada următoare, organiza
rea muncitorilor a evoluat rapid, de 

■ la asociațiile simple de întrajutora
re la organizațiile sindicale, bazate 
pe principiul luptei de clasă, conco
mitent avînd ioc răspîndirea tot mai 
largă a ideilor marxiste, care au pă
truns în România la puțin .timp 
după apariția lor și au găsit în miș
carea muncitorească din România 
un larg ecou. Unirea- socialismului 
științific cu mișcarea muncitorească 
și-a găsit materializarea prin crea
rea în 1893 a partidului politic al 
clasei muncitoare — Partidul Social 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia .— care și-a asumat de la bun 
început misiunea istorică de a or
ganiza și conduce lupta revoluționa
ră pentru cucerirea puterii politice 
de către proletariat și ceilalți oa
meni ai muncii.

Continuator direct al mișcării re
voluționare, socialiste, al partidului 
clasei muncitoare făurit ‘ '
Partidul Comunist Român a ridicat 
pe o treaptă mai înaltă, 
condiții de dezvoltare a țării, lupta 
de eliberare . socială și națională, 
conducînd-o la strălucitele victorii 
care au configurat chipul nou al 
României socialiste.

în 1893,
în noile

Silviu ACHIM

NOTE DE LECTURA

perlele Oltului"?
Stațiunile balneare de pe Va

lea Oltului — Olănești, Govora 
și Călimănești-Căciulata — 
funcționează cu întreaga lor ca
pacitate pe tot parcursul anu
lui. Această activitate non-ștop 
este favorizată de factorii Cli
matici — prin așezarea lor, sta
țiunile sînt ferite de curenți 
râci. nu prezintă variații bruște 
de temperatură, cu ierni blinde 
și veri răcoroase, cu aerul pu
ternic ozonificat. precum și de 
varietatea procedurilor terapeu
tice oferite.

Bazele de tratament, aflate 
integral în spații acoperite, sînt 
dotate cu aparatură medicală și 
instalații moderne pentru e- 
lectroterapie, fototerapie, termo 
și kinetoterapie, afuziuni, aero
soli cu ultrasunete, pulverizați), 
împachetări cu nămol cald, băi 
cu ape sulfuroase sau iodurate 
și multe altele, toate avînd un 
înalt grad de eficacitate indi
ferent de anotimp. Stațiunile 
respective sau „perlele Oltului" 
cum li se mai spune, dispun de 
numeroase izvoare de ape mine
rale pentru cură internă sau 
externă, oferind condiții de
osebite pentru tratarea unor a- 
fecțiuni dintre cele mai diverse 
ale sistemului nervos periferic, 
celui locomotor, ale aparatului 
respirator, a unor boli de nu
triție etc.

într-una 
neața, zeci 
torul III a 
Albă 
Luminoasă pînă dincolo de Hala 
Traian — au ieșit din case cu casma- 
le, cu greble, cu foarfeci de tăiat 
crengile pomilor, cu mături și hisle- 
țe. La rîndul lor. muncitorii salubri
tății. parcă mai activi decit altădată, 
spălau străzile, măturau, primeneau 
orașul pentru primăvară. Normai, 
necesar, in firea lucrurilor — veți 
zice dv. Și așa este. Dar tot nor
mal. tot firesc și tot în firea lucru
rilor ar fi ca și cetățenii, cu mic cu 
mare, să dea dovadă de un plus de 
hărnicie pentru orașul lor. Cu atît 
mai mult, cu cit în acest început de 
primăvară nu puține din străzile și 
parcurile Capita- __ ___________
lei. au un alt chip
— mai frumos — 
decit la vremea 
respectivă din a- 
nul trecut. Dar 
cum credeți că 
răspund ținii cetățeni acestei griji
— evident sporite — a munici
palității pentru mai buna gos
podărire a Bucureștiului ? Pe unele 
străzi și în jurul unor blocuri întil- 
nești tot felul de ghemotoace de hîr- 
tie, cioburi, borcane, ambalaje și alte 
asemenea, pe care. în loc să le ducă 
la gunoi, respectivii locatari le a- 
runcaseră. din indolență, peste bal
con. Un gest reprobabil, care sfidea
ză truda acelor zeci de mii de.oa
meni despre care vorbeam la în
ceput.

— Cine se încumetă Ia asemenea 
fapte ? — l-am întrebat pe tovarășul 
Teodor Dascălu. împuternicitul Comi
tetului de locatari ai blocului 02. din 
cartierul Vatra-Luminoasă :

— întotdeauna, acei oameni care 
nici nu se gîndesc să vină la acțiu
nile noastre gospodărești. „Ce dezor
dine e în jurul blocului" — spun ei, 
strîmbînd din nas și, în același timp, 
aruncă resturile menajere peste bal
con. Oameni pe care nici măcar 
amenda nu-i sperie.

...în fața unor cinematografe, parcă 
a nins cu... coji de semințe. Deunăzi, 
la „Munca", băieți netunși, „de car
tier". spărgeau semințe, rezemînd 
gardurile. înăuntru, în sala de /cine
ma, dat tot de ei. Sparg și acolo se
mințe și suflă cojile pe jos. Mănîncă 
portocale și cojile le aruncă... Aruncă 
biletele de intrare. Aruncă pachetele 
goale de țigări... Acest tip de' cetă
țean. fie că e la cinematograf, pe 
stradă, în piață sau în restaurant are 
tot timpul impresia că 
„ăia" cu cinematograful, 
restaurantul. Că „ăia" 
dreagă, să măture după 
efortul să înțeleagă că e ... . ___ ,
la cinematograful lui șt al nostru, la 
piața lui și a noastră. Dar aceste 
abateri mai simple de la conduita ce-

din aceste duminici, dimi- 
de mii de oameni din sec

ii Capitalei — de la Balta 
pină la Obor și de la Vatra

AGENDĂ MUREȘEANĂ.
Anul internațional Constantin 
Brâncuși a prilejuit la Tg. Mu
reș organizarea unui simpozion 
Ia care au participat critici de 
artă, scriitori, cercetători știin
țifici din Craiova, Cluj-Napoca 
și Tg. Mureș. A fost pentru asis
tență o însuflețită lecție de pa
triotism. La galeriile fondului 
plastic din localitate a fost ver
nisată expoziția pictorului Ba- 
rabâs Istvân — laureat al pre
miului de stat. Cele peste 100 de 
lucrări cu tematică istorică re
voluționară sînt dovada unei 
arte angajate care surprinde pei
sajul în continuă înnoire al pa
triei noastre socialiste • „GOS
PODARI LA DATORIE ÎN ÎN
TREPRINDERI, ACASĂ, PE 
ȘANTIER", se intitulează pro
gramul de manifestări organiza
te in județul Vrancea. Forma
țiile artistice din Mărășești au 
susținut în satul Pădureni, la 
navetiști acasă, un frumos spec
tacol cultural-educativ. în alte 
localități ale județului continuă 
activitățile din ciclul „Cîntă azi 
comuna toată" • AGENDĂ SU
CEVEANA. „Căminul cultural — 
tribună a educației comuniste", 
este genericul sub care, în loca
litățile județului, au loc ample 
manifestări politico-educative și 
cultunal-artistice. Intilniri intre 
juriști și oameni ai muncii din 
întreprinderi și cooperative agri
cole, la care se prezintă expu
neri pe teme ale codului vieții 
și muncii comuniștilor, al eticii 
și echității socialiste, sînt orga
nizate în mai multe localități. 
Expoziții ale artiștilor plastici 
amatori au fost deschise la Făl
ticeni, Rădăuți, Vatra Dornei și 
Cîmpulung Moldovenesc. Biblio
teca județeană a lansat con
cursul (gen „Cine știe, cîștigă") 
intitulat „Pe calea civilizației 
comuniste" • LA CLUJ-NAPO
CA, patru săli ale Muzeului de 
artă găzduiesc expozițiile artiș
tilor plastici Alexandru Cumpă
tă, Traian Goga, Gheorghe Ră
ducanu și Paul Sima • „LUNA 
MUZICALĂ CONSTĂNȚEĂNĂ, 
DE OPERA $1 BALET" organi
zată pe scena Teatrului liric de 
pe malul mării, înmănunchează 
bogate 
care își 
turi de 
liști ca 
Spiess.
Iordăchescu, Valentin Teodorian. 
precum și invitați din U.R.S.S., 
Grecia și Bulgaria. Va avea loc 
un colocviu care-și propune să 
dezbată „Actualitatea in teatrul 
liric" • AGENDĂ HUNEDO- 
REANĂ. La Petroșani și în alte 
localități miniere din Valea Jiu
lui s-a desfășurat cea de-a cin- 
cea ediție a fesțivalului-concurs 
„Cintecul adîncului" — manifșs- 

. tare cultural-educativă, de am
ploare dedicată muncii și vieții 
minerilor. Actuala ediție s-a 
îmbogățit cu lucrări de grafică, 
pictură și sculptură inspirate din 
mediul mineresc. Alături de 
creatori locali au participat soli 
ai artei din alte județe : Timiș, 
Maramureș, Mehedinți, Sibiu, 
Brașov, Bacău etc. Caravana ci
nematografică a poposit zilele a- 
cestea în sate și comune mai în
depărtate ale județului. în loca- 
lițăți ca Ohaba, Ponor. Uric, Fi- 
zești, Valea Lupului și altele au 
fost prezentate filme documen
tare pe teme moral-educative și 
de știință popularizată, precum 
și filmul artistic românesc „Cu 
miinile curate" • LA TEATRUL 
DRAMATIC DIN GALAȚI a 
avut loc premiera „Băiatul de 
aur" de Clifford Odets, în regia 
lui George Rada și scenografia 
lui Victor Crețulescu • AGEN
DĂ PRAHOVEANA. „Atheneum 
’76", concurs județean de inter
pretare a muzicii culte, desfășu
rat la Ploiești, s-a încheiat cu 
„Gala lâureaților". La clubul în
treprinderii „1 Mai" a avut loc 
o dezbatere cu redactorii gage- < 
telor de perete din municipiu. 
Tema : „Rolul satirei în întări
rea disciplinei în procesul de 
producție". „Seri de filme pa
triotice românești" este generi
cul sub care, în opt localități 
rurale din județ, au avut loc 
dezbateri pemarginea filme
lor „Evadarea". „Mastodontul". 
„Toamna bobocilor", „Neamul- 
Șoimăreștilor", „Ștefan cel Mare". 
„Porțile albastre ale orașului". 
„Ultimul cartuș" și „Frații Jderi".

i
și operele presti- 
ale prezentului 

aspirația noas- 
Un

tre, dar 
gioase 
justifică 
tră la universalitate, 
ideal ce poate deveni tan
gibil măsurindu-ne efor
tul de construcție a cul
turii socialiste Cu etalonul 
de aur al patriotismului, 
al permanentelor. Dispo
nibilitatea pentru univer
sal, realismul, setea 
viitor, spiritul de 
strucție, contactul 
manent cu izvoarele 
ții, receptivitatea la 
și. mai ales, faptul 
„România socialistă 
află

române vechi, comparabil 
tipologic . cu „epoca de 
aur" a literaturii spanio
le și „marele secol" fran
cez (p. 161), Dimitrie 
Cantemir, geniul ce „pro
filează pe fundalul civili
zației întregului Răsărit 
european de tradiție bi-

lemică este cel al suve
ranității noastre spiritua
le. Cultura română, ar
gumentează strîns publi
cistul, nu a foșt nicicînd 
o colonie spirituală a al
tor culturi, ca atare com
plexul de inferioritate in
sinuat de unii este nejus-

Pentru Dan Zamfirescu, 
autorul acestui volum — 
al cincilea dintr-o suită 
publicistică care se des
fășoară pe parcursul unui 
deceniu — trecutul și 
actualitatea nu sînt sep- 
toare separate sau planuri 
paralele, al căror punct 
de incidență este, se știe, 
infinitul, ci vase 
nicante, ipostazele 
culturi unitare, 
diția, înțeleasă ca 
presie a „duratei noastre 
spirituale", este. în aceste 
pagini, încorporată orga
nic prezentului, nu con
siderată un relicvariu. „în 
tradiție noi vedem azi 
ceea ce este viu și actual 
în raport cu aspirații, 
idealuri, programe de ac
țiune ale prezentului, pe 
care este plasat accentul" 
— iată fraza, ideea că- 

. reia i se subsumează • în
treaga carte. Este perspec
tiva limpede conturată în 
Programul partidului. In 
lumina ei. autorul adop
tă o poziție activă mi
litantă ; el marchează 
în culori persistente ceea 
ce este exemplar în tre
cut, avînd în același timp 
valoare de 
stitutiv , al 
de nucleu 
viitorului.

Uri adevăr în eviden
țierea căruia Dan Zamfi
rescu pune în egală mă
sură informație, rigoare 
științifică și fervoare po

tățenească îmbracă uneori forme pe 
care te miri curn le putem tolera și 
cum se face că administrația dome
niului public nu le sesizează aplicînd 
amenzi substanțiale. Pe aleea Oteșani, 
între două blocuri de locuințe, se află 
un spațiu care a fost verde. Ce e 
acum ? E o „ladă" de gunoi. Am vă
zut acolo 
mașini de 
canapele, 
moloz. Pe
donat un... cazan de aburi. Aspecte 
mai mult sau mai puțin asemănătoa
re intilnim și pe străzile Județului, 
Vlad Județu, Maxim Gorki, Ghica 
Tei ș.a.m.d. Pe altă strada, Berechet, 
se aflau din belșug, lingă trotuar, gră
mezi de moloz, crengi uscate, lighea- 
ne sparte, ambalaje, resturi menaje

re. „Sînt de prin 
curțile oamenilor 
— ne spunea tov. 

! D. Mușatescu. 
membru în co
mitetul de ce
tățeni. Le-au a- 

gard, le-au, adunat 
nimeni de la salu- 
să le ridice de aici".

depozitate saltele rupte, 
gătit hodorogite, arcuri de 
butoaie degradate, nisip, 
strada Sinzieni era aban-

Pe tenie edilitare
runcat peste 
grămadă, dar 
britate nu , vine_ __ _____ __ ___ _

într-adevăr, starea de indisciplină 
cetățenească la care ne-am referit e 
perpetuată într-o măsură și. de unele 
întreprinderi de interes public, care 
dau ele insele un rău exemplu. Ast
fel, anual, în Capitală se deschid cel 
puțin. 1 000 de mici sau mari șantiere, 
unde lucrează specialiști de la „Tele- 
construcția", I.D.E.B., - I.C.R.A.L, 
I.T.B., I.D.G.B. și de la alte firme. 
Trecînd pe la Obor, aproape de locul 
unde se unește șos. Colentina cu Calea 
Moșilor, am numărat deunăzi cel puțin 
10 grămezi de pămînt, moloz și nisip 
„depozitate" și uitate pe trotuare de 
diferite microșantiere. Mai departe, 
spre Dorobanți, ia Lizeanu, cu cîteva 
zile în urmă, lucrători de la I.T.B. 
au depozitat în stradă sare (5 gră
mezi de sare) pentru ca să ajute___  . . __ , „ ___ ..._ 3 la... 
topirea zăpezii. în fața farmaciei 123 
a fost descărcat mai demult un ca-

comu- 
unci 
Tra- 
ex-

element con- 
prezentului și 
generator al

Dan ZAMFIRESCU

„PERMANENTA
PATRIEI"

programe muzicale, la 
aduc contribuția — ală- 
interpreți locali — so- 

Nicolae Herlea, Ludovic 
Octav Enigărescu. Dan

se află la 
la „ăia" cu 
trebuie să 
el Nu face 
la el acasă,

mion de pămînt și lăsat acolo.
Nu de exemple ducem lipsă, 

trebarea e — cum putem să barăm 
mâi repede, fiecare dintre noi, actele 
care lovesc, într-un fel sau altul, in
teresele noastre.' ale tuturor ? De
sigur. un rol important au in conti
nuare Administrația domeniului pu
blic și salubritatea. Un rol mare în 
stabilirea unui climat sănătos, de or
dine și disciplină cetățenească îl a- 
vem însă și noi înșine. Pentr-u că acea 
mică parte de indivizi certați cu 
disciplina nu se află singuri pe 
străzi, la cinema, la restaurant 
ș.a.m.d. De ce să stăm pasivi cînd 
vecinul nostru aruncă resturile me
najere peste balcon ? De ce să nu-1 
tragem d'e minecă pe cel care arun
că in obrazul orașului 
sosește prin buzunare ?

Gh

In-

tot ce-i pri- 
De ce ?...
GRAURE

tificat. Ce fapte și va
lori validează această a- 
firmație ? Eseurile lui 
Dan Zamfirescu răspund 
concludent. Neagoe Basa- 
rab „cel mai mare scrii
tor al întregii «Prerenaș- 
teri răsăritene»" și totoda
tă cel ce „pune cultura ro
mână la nivelul culturii 
Renașterii occidentale" 
(p. 189) ; existenta în se
colul al XVII-lea. prin 
scrierile lui Varlaam, U- 
driște Năsturel. Ureche, 
Miron Costin. Nicolae 
Milescu, Dosoftei, Stol
nicul Cantacuzino ș.a. a 
unui apogeu al literaturii

zantină, drept cea mai 
complexă și mai puterni
că personalitate culturală 
a epocii (p. 106), în fine, 
Budai-Deleanu, prin a că
rui epopee literatura ro
mână modernă debutea
ză cu o capodoperă, iată 
coloanele de marmură ce 
sprijină splendida eflo
rescentă din epoca lui 
Eminescu, iWaiorescu, Ior- 
ga. Dar și cultura prezen
tului socialist. Izbînzile 
contemporaneității sînt 
posibile tocmai pentru că 
integrează, ca pe un per
petuu reper interior, tra
diția. Antecedentele ilus-

• de 
con- 
per- 
vie- 
nou 

că 
se

pe un promontoriu 
al istoriei contemporane", 
sînt cariatidele ce susțin 
o astfel de aspirație.

în lumina dialecticii 
materialiste, autorul de
monstrează că înscrierea 
în universalitate este po
sibilă numai prin păs
trarea personalității noas
tre, prin respingerea „sin
cronizării" artificiale cu 
problemele unei lumi con
vulsionate de inechități.

O dezinvoltură a . ex
presiei, firescul, tenta a- 
foristică cultivată uneori, 
coloratura polemică (în 
care se recunoaște frec
ventarea îndelungată a 
operei lui Nicolae Iorga) 
fac atractivă această' pu
blicistică cu certă valoare 
educativă pentru toate ca
tegoriile de -cititori.

Ioan ADAM
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FOTBAL ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE

Azi, România—Franța
Azi, la București, In preliminariile 

turneului olimpic de fotbal, se vor 
întîlni echipele României și Franței. 
Meciul va avea loc pe stadionul ,,23 
August" și va începe la ora 16. El 
va fi televizat în întregime.

Jocul va fi condus de o brigadă 
de arbitri greci — la centru, G. Kat- 
soras.

Pină la acest meci România — 
Franța. în grupa a IV-a europeană a 
preliminariilor olimpice s-au jucat 
următoarele partide: Olanda — Fran
ța 2—3, Franța — România 4—0,

prezent,
arată astfel :

Franța — Olanda 4—2. în 
clasamentul grupei
Franța — 3 meciuri, 6 puncte (gola
veraj 11—4). Olanda — 2 meciuri, 0 
puncte (golaveraj 4—7). România — 
1 meci, 0 puncte (golaveraj 0—4).

După jocul de azi dintre fotba
liștii români și cei francezi, se vor 
disputa și celelalte două partide din 
grupa a IV-a : Olanda — România 
(Roosendaal — 6 aprilie a.c.) și 
România — Olanda (București — 14 
aprilie a.c.).

pus jocul printr-o apreciabilă disci
plină tactică, luînd conducerea prin 
golul înscris de Sachse (min. 28). în 
min. 61, același jucător a majorat 
scorul, sancționînd o ezitare a apă
rării noastre. Abia din acest moment 
replica echipei noastre devine mai 
bună, modificările survenite în for
mația noastră dovedindu-se inspirate. 
Astfel, se obține și egalgrea, prin 
golurile înscrise de Marcel Răducanu 
(în min. 67) și Doru Ionescu (min. 
75). De fapt, echipa noastră a ter
minat jocul așa cum ar fi trebuit să-l 
înceapă 1 (Al. Dumitrache).

IIOCHEI

România — R. D, Germană (tineret) 2—2
întîlnirea amicală dintre repre

zentativele de tineret (sub 23 de ani) 
ale României și R.D. Germane, des
fășurată pe stadionul municipal din

Tirgoviște, s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 2—2 (0—1). în pri
ma repriză, echipa noastră a evoluat 
șters, în timp ce oaspeții și-au im-

Campionatul mondial de 
gheață (grupa B), care se 
în Elveția, a programat 
partide. La Biel, Iugoslavia — Bul
garia 9—7 (4—1, 0—5, 5—1), iar la 
Aarau. Elveția — Italia 4—1 (2—0, 
1—0, 1—1). t

hochei pe 
desfășoară 
alte două

(Urmare din pag. I)
București cu „mărunte" 
atenții pentru inginer, pen
tru cele două fetițe ale sale, 
și serbează, la restaurantul 
„Prahova" din Complexul 
expozițional al Capitalei, 
„descoperirea" că amîndoi 
au cîte doi copii! Și tot 
atunci se avansează și pro
misiunea: „Firma pe care o 
reprezint va fi foarte aten
tă cu dumneata dacă mă 
ajuți să căpătăm oferta".

Așadar, ținta era limpede! 
Acum n.u mai exista nici 
un dubiu — „că nu mi-am 
dat seama ; că n-am știut 
dg planurile lui ascunse; că 
era un om drăguț și at.îta 
tot". Propunerea necinstită 
era formulată în termenii 
cei mai brutali — dă-mi ca 
să-ți dau. în fața unei a- 
semenea situații fără echi

voc era de așteptat un 
gest decis și demn. Expri
mat în aceiași termeni răs
picați. fără echivoc. Dar in
ginerul. pierzînd pămînțul 
țării de sub picioare, orice 
urmă de conștiință. 11 sfă
tuiește pe sinistrul compa
nion. nici mai mult nici 
mai puțin, „să aibă in ve
dere" pe cutare și pe cu
tare. Mai mult. Respecți-, 
vele „atenții" se oferă săi le 
împartă celor în cauză 
chiar el. „Serviciu" neinde- 
plinit niciodată din două 
motive : mai întii că nimic 
dip conduita corectă, in
transigentă a celor vizați 
nu-1 îndemna nici măcar să 
încerce să o facă pe misitul 
străinului. „Riscul era e- 
norm", va recunoaște el 
mai tirziu. Recunoaștere 
semnificativă atît pentru

gradul său de decădere, cît 
și pentru spaima generată 
de actul vin; arii. în al doi
lea rînd, lăcomia îi întune
case _ intr-atit judecata, 
incit linia dreaptă și fru-

rea", întinînd astfel nu
mele . unor oameni cinstiți, 
activitatea lor corectă, in
compatibilă cu orice aba
tere. crescuți in respectul 
pentru munca și viața e-

Dîndu-ș! seama că l-a 
prins în plasă, C.E. ono
rează c,u promptitudine a- 
ceste „comenzi". Și. mai 
ales, nu uită... scadențele. 
O dată îi cere o întîlnire

„pion". Pion niciodată cîști- 
gat pe .tabla de șah a mur
darelor calcule. Altă dată, 
încolțit de concurență, C.E. 
ii solicită argumente „for
te" pentru masa tratati-

FINAL PREVIZIBIL
moașă a vieții lui se pier
duse undeva, departe, în
tr-un trecut devenit repede 
o morganatică amintire.

Avid de căpătuială, cu 
prețul scump și rușinos al 
trădării, iși însușește dife
rite cadouri destinate, chi
purile. citorva funcționari 
in stare să „dezlege aface-

xemplară a poporului. 
Stringe, fără jenă, ceasuri, 
casetofoane. magnetofoane. 
Primește bani — arginții 
trădării. Comandă, „după 
prospect", o combină mu
zicală, „neapărat de fabri
cație japoneză'', și aranjea
ză căile întortocheate ale 
intrării in stăpînirea ei.

separată cu un proiectant 
care nu prea-i avea la 
inimă utilajele. Proiectan
tul, om cu principii ferme, 
refuză însă, demn, orice 
compromis. T. își asumă el 
sarcina să-1 „convingă" și, 
de acum înainte, va cere 
„atenții" gi pentru acest

velor. Inginerul, antrenat 
în vîrțejul periculos, di
vulgă date dintr-un stu
diu secret. Iar atunci cînd 
„prietenul" se plînge că nu 
i se acceptă prețurile, fiind 
socotite prea mari, necon
venabile, inginerul îl încu
rajează, oferindu-i amă

nunte liniștitoare ’despre... 
intențiile respectivei între
prinderi românești de co
merț exterior.

După cum s-a constatat 
mai apoi, unii oameni din 
jurul amintitului inginer 
— amici, tovarăși de 
muncă — au înregistrat 
numeroase fapte nefirești 
din viața și comportarea 
acestuia. Fapte care ar fi 
trebuit să-i pună pe gîn- 
duri, să-i determine a ac
ționa prompt, pentru a-1 
ajuta în timp util., Din 
păcate, intervenția aceas
ta nu s-a produs. Spiritul 
de vigilență al celor din 
jur s-a aflat. în acest caz. 
într-o lungă stare de som
nolență. Numai astfel se 
explică de ce fapte bătă
toare la ochi au fost tra

tate cu îngăduință ires
ponsabilă. doar drept... 
simple ciudățenii !

Angajindu-se pe acest 
drum al dezOnoarei și al 
pierzaniei, I. Tănăsescu, 
specialistul de perspectivă, 
ajunge în floarea virstei 
după gratii. în urma lui, 
soția, cei doi copii și pă
rinții — copleșiți de rușine. 
Și mai lasă in urmă amin
tirea unei existente ds 
muncă începută frumos, 
mai mult decit promițător, 
dar curmată brutal, din 
proprie vină, întinată de 
dezonoarea vinzătorului de 
tară. Da, are dreptate înțe
leptul : „Viciile sînt călăii 
care omoară încet, ca sa
bia neascuțită". însă numai 
pe cel ce li se dă singur 
pe mină...

I
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a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Federale Nigeria

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A UNIUNII NAȚIONALE 
A FORȚELOR POPULARE DIN MAROC

In alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul nigerian. LUKE SA- 
LISU MOMODU-OSOBASE, a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
salutări călduroase și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire din par
tea șefului ■ guvernului militar fede
ral, comandant-șef al forțelor armate 
ale Nigeriei, general-locotenent Olu- 
segun Obasanjo, precum și din par
tea guvernului și poporului nigerian, 
iar poporului român urări de prospe
ritate și bunăstare.

Referindu-se la bunele relații exis
tente între România și Republica 
Federală Nigeria, vorbitorul a spus : 
„De-a lungul anilor, noi, în Nigeria, 
am fost martori ai creșterii contac
telor și extinderii domeniilor de coo
perare între Nigeria și România. 
Avem convingerea — a continuat 
ambasadorul — că este în interesul 
reciproc să amplificăm și să strîn- 
gem tot mai mult aceste legături", 
în acest cadru, vorbitorul și-a expri
mat încrederea că în viitor contacte
le româno-nigeriene și colaborarea' 
dintre cele două țări vor cunoaște o 
continuă întărire și extindere.

în continuare, ambasadorul a sub
liniat că guvernul și poporul nige
rian apreciază în mod deosebit acti
vitatea desfășurată de România so
cialistă pe plan internațional, activi
tate consacrată păcii și colaborării, 
progresului și bunăstării tuturor po
poarelor. „în acest context, a spus 
vorbitorul, dumneavoastră, prin în
treaga politică de conducere a țării, 
ocupați un foarte prețios loc între 
șefii de stat din lume. De aceea, nu 
este întîmplător că; la Națiunile Uni
te și în alte părți, poziția României 
impune respect".

în' încheiere, ambasadorul nigerian 
a mulțumit pentru primirea căldu
roasă ce i-a fost rezervată în țara

Minislrul nigerian al comerțului și ministrul ghanez 
al comerțului și turismului au părăsit Capitala

------------------------ ț------

vremea
Ministrul nigerian al comerțului, 

general-maior M. Shuwa, care a fă
cut o vizită în tara noastră, a pă
răsit. marți după-amiază. Capitala.

în aceeași zi și-a încheiat vizita 
în tara noastră si ministrul ghanez 
al comerțului și turismului, colonel 
K. A. Quarshie. 

noastră și a dat asigurări că va face 
totul pentru a întări pe mai departe 
relațiile dintre România și Nigeria.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru bunele urări ce 
i-au fost transmise, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rin- 
dul său. un salut cordial șefului gu
vernului militar federal, comandant- 
sef al forțelor armate ale Nigeriei, 
general-locotenent Olusegun Oba
sanjo. și a urat poporului nigerian 
noi succese pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale de sine stătătoare.

„Sînt bucuros să constat — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Federală Nigeria s-au 
extins în ultimii ani. îndeosebi în 
domeniul economic. în același timp, 
apreciez că există încă largi și reale 
posibilități pentru dezvoltarea în con
tinuare a raporturilor bilaterale, .pe 
baze avantajoase".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „în cadrul po
liticii sale externe. România socialis
tă acordă o atenție deosebită întă
ririi solidarității si colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare, cu po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării lor economico-sociale inde
pendente. Situăm ferm la baza tu
turor relațiilor noastre cu celelalte 
state principiile egalității în drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc. excluderii folosirii forței și 
amenințării cu forța. Ne pronunțăm 
pentru participarea tuturor țărilor la 
soluționarea problemelor majore cu 
care se confruntă azi omenirea, pen
tru lichidarea marilor decalaje din-

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Ion Pă- 
tan. viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale române, pre
cum și de ambasadorii celor două 
țări la București. (Agerpres) 

tre state, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. în
temeiată pe egalitate și echitate".

„România socialistă — a subliniat 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
și-a exprimat întotdeauna solidarita
tea cu lupta popoarelor africane, a 
sprijinit și sprijină mișcările de e- 
liberare din Africa, a salutat cu deo
sebită satisfacție victoriile recente 
obținute de popoarele de pe acest 
continent care au înlăturat' asuprirea 
colonială și și-au cucerit indepen
denta. Guvernul și poporul nostru 
condamnă cu fermitate politica de a- 
partheid și discriminare rasială pro
movată de către regimurile ra
siste".

în încheiere, președintele Republi
cii Socialiste România a spus : 
„Avînd aceleași aspirații de pace, 
de făurire a unei lumi mai drepte 
și mai bune. România și Nigeria vor 
găsi cu siguranță căile și mijloace
le de a dezvolta o colaborare tot 
mai strînsă. atît pe plan bilateral, 
cît și pe arena vieții internaționale".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador al Republicii 
Federale Nigeria succes în îndepli
nirea misiunii ce i-a fost încredin
țată și l-a asigurat de întreg spri
jinul Consiliului de Stat, al guver
nului și al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întreținut, într-o 
atmosferă cordială, cu noul amba
sador al Republicii Federale Nige
ria, Luke Salisu Momodu-Osobase.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbiri au participat 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curtlceanu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit mai 
ales în regiunile din sud. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin, exceptînd ves
tul țării, unde înnorările s-au accentuat 
treptat, iar în Banat și vestul Olteniei 
a început să plouă. în zona Munților 
Apuseni și în munții Banatului a nins. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, 
cu intensificări în zonele de munte,

Marti seara a sosit la București 
delegația Uniunii Naționale a Forțe
lor Populare din Maroc, condusă de 
Abdallah Ibrahim, secretar general 
al partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara noas
tră.

La aeroportul Otopeni. oaspeții au

Cronica zilei
în cursul zilei de marți, șefii mi

siunilor diplomatice acreditați în Re
publica Socialistă România au făcut, 
la invitația tovarășului George Ma
covescu, ministrul afacerilor externe, 
o vizită la întreprinderea de mașini 
grele și întreprinderea de calcula
toare din București.

★
Marți dimineața, Sayed Abbas 

Chedid, directorul Centrului de in
formare al Organizației Națiunilor 
Unite la București, a părăsit Capi
tala, încheindu-și misiunea în țara 
noastră.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Elene, marți seara a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată sub auspiciile Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți Dimitri Papada- 
kis, ambasadorul Republicii Elene la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, ziaristul D. Ba- 
boian a împărtășit impresii de că
lătorie din această țară, după care 
au fost prezentate filme documen
tare — producții ale studiourilor 
grecești.

★
Marți seara s-a înapoiat din Ar

gentina delegația formată din tO-

unde Izolat a spulberat zăpada. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
Intre minus 1 grad la Joseni și plus 12 
grade la Bechet;

Timpul probabil pentru 25, 26 și 27 
martie. In țară : Vreme? va continua 
să se încălzească, îndeosebi la începu
tul Intervalului, cerul va fi variabil, cu 
înnorărl mai accentuate în vestul țării, 
unde local va ploua. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată în sud-vestul țării, din 
sectorul sudic. Minimele vor fi cuprin
se între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 8 șl 18 grade. Pe alocuri, 
ceață slabă dimineața. ’ 

fost salutați de tovarășii Mihai Da- 
lea. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Colegiului Central de 
Partid, Constantin Băbălâu. membru 
al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

varășii Ion Tudor, vicepreședinte al 
Comitetului pentru problemele con
siliilor populare, și Gheorghe Dumi
tru. vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, care a parti
cipat la lucrările celui de-al II-lea 
Congres internațional al primarilor 
din țările latino-americane și zona 
Caraibilor.

★
La București s-a deschis, marți, 

expoziția internațională pentru apa
ratură, instrumente, instalații și 
produse medicale „Medicina ’76".

Aflată la cea de-a VlI-a ediție, a- 
ceastă manifestare specializată re
unește peste 20 de firme cu vechi 
tradiții în producerea și comerciali
zarea de aparatură medicală din 
Austria, Danemarca, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, Ita
lia, R.S.F. Iugoslavia, Olanda și 
România.

★
Două formații artistice românești, 

diferite ca profil, au plecat marți 
în turnee îndepărtate, pe alte con
tinente.

Ansamblul de balet al Operei 
Române va fi, în perioada 25 mar
tie—18 aprilie, oaspetele publicului 
din Cuba, țară cu vechi tradiții in 
acest domeniu al artei. Turneul, 
prevăzut în planul de colabora
re culturală dintre cele două țări, 
are ca itinerar orașele Havana, Ma- 
tanzas și Las Villas, unde vor fi 
prezentate 11 spectacole. în con
tinuare, pînă la 2 mai, ansamblul 
românesc va da alte spectacole în 
Mexic, atît în capitala țării, cît și 
în marile orașe Puebla, Jalapa, 
Tonca, Morelia, Leon și va participa 
la festivalul „Cervantino" de la 
Guanajuato.

în același timp, cîntecul și jocul 
popular românesc și-au trimis me
sageri într-o altă zonă a globului — 
în Noua Zeelandă, Australia și Sin
gapore. Solii • noștri sînt, de astă 
dată, ansamblul „Doina Bucu- 
reștiulul", precum și soliști ai Ope
rei Române din București.

(Agerpres)

Tovarășului SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președinte al Republicii Guineea
în legătură cu pierderea grea suferită de partidul și statul dumnea

voastră prin încetarea prematură din viață a tovarășei Bangoura Hadja 
Mafory, ministru al afacerilor sociale, membră a C.C. al P.D.G., vă rog să 
primiți, din partea C.C. al P.C.R. și a mea personal, condoleantele cele mai 
profunde, iar familia îndoliată, întreaga noastră compasiune.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 „Cupa tineretului" la schi.
10,25 Muzică populară.
10.35 Meridiane literare.
11.35 Dincolo de note : Aurel Giroveanu.
11,55 Telex.
15,00 Teleșcoală.
15.20 Curs de limba rusă.
15.50 Fotbal : România — Franța. Meci 

retur în preliminariile turneului
, olimpic. Transmisiune directă de 

la stadionul „23 August".
17.50 Ateneu popular TV.
18.20 Artă plastică, tn pregătirea Con

gresului educației politice șl cul

Pentru dezvoltarea pomiculturii 
sucevene

Stațiunea de cercetări pornit 
cole Fălticeni aduce o contribuție 
însemnată la înfăptuirea preve
derilor programului de dezvol
tare a pomiculturii în nordul 
Moldovei. Numai în ultimele 12 
luni, bunăoară, din pepiniera 
stațiunii au fost livrați pentru 
a fi puși la dispoziția coopera
tivelor agricole și gospodăriilor 
populației peste 90 000 de pomi 
altoiți din speciile măr, păr, 
prun și vișin,, ponderea deți- 
nînd-o mărul. 1

— După consfătuirea de lucru 
ce a avut loc la Comitetul Cen
tral al partidului în octombrie 
anul trecut, ne spune ing. 
Gheorghe Lazăr, directorul sta
țiunii, specialiștii noștri și-au 
intensificat eforturile pe linia 
acordării de asistență tehnică în 
vederea modernizării livezilor 
pentru a obține încă din acest 
an o recoltă sporită de fructe, 
în această arie de preocupări se 
Înscriu acțiunile de instruire 
teoretică și practică organizate

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

turii socialiste. Monumente la 
timpul prezent.

18,45 Un interpret al cînteculul popular : 
Ion Crețu.

18,55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 

după mari opere literare”. „Pes
cărușul". Ecranizarea piesei cu a- 
celașl nume a Iul Anton Pavlovici 
Cehov.

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL n

20,00 „Ce dai, ce primești de la socie
tate

20.20 Din nou despre... preferințele dv. 
muzicale.

21,05 Telex.
21.10 Telerama.
21,40 Roman-foileton 5 i,Forsyte r aga*, 

Episodul 12.

la cooperativele agricole din 
Dumbrăveni, Rădășeni, Roto- 
pănești, Forăști ș.a. privind tă
ierile de formare și fructificare 
la pomi în perioada de repaus. 
Totodată, stația noastră de aver
tizare și prognoză a elaborat și 
difuzat în unitățile interesate, 
de la începutul anului și pînă 
acum, două buletine, cuprinzînd 
recomandări de rigoare pentru 
operațiunile de combatere a bo
lilor și dăunătorilor care trebuie 
să fie întreprinse în etapa ac
tuală. De menționat că, începînd 
cu luna noiembrie, a anului tre
cut, cadre de specialitate ale sta
țiunii au acordat sprijin unor 
unități din județele Bacău, Bo
toșani și Neamț în elaborarea de 
documentații tehnice vizînd mo
dernizarea plantațiilor, pomicul
turii și creșterea eficienței lor 
prin Înde8irl, lucrări de îmbu
nătățiri funciare, drenaje, de
secări, fertilizări șl sistematizări 
ale căilor de acces. (Gh. Paras- 
can).
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PAJIȘTILE NATURALE
bine fertilizate, exemplar întreținute

Potrivit unei vechi și frumoase tradiții, multi locuitori ai satelor 
participă acum la întreținerea și fertilizarea pajiștilor naturale și izla
zurilor, în multe locuri aceste acțiuni constituind un însemn al pri
măverii. Gospodărirea rațională a acestora, întocmirea unor programe 
concrete de ameliorare și răspunderea pentru executarea lucrărilor 
corespunzătoare revin consiliilor populare. Și în această perioadă sînt 
multe lucrări de făcut : curățirea de mărăcini și resturi vegetale, îm- 
prăstierea mușuroaielor, aplicarea îngrășămintelor naturale și chimice, 
amenajarea de adăposturi și adăpători etc.

In multe județe, printre care Harghita. Caraș-Severin. Maramureș, 
Suceava. Argeș ș.a.. pajiștile naturale asigură cea mai mare parte a 
hranei necesare animalelor. în aceste județe, sarcini mari revin între
prinderilor pentru îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor, specializate 
în executarea principalelor lucrări ameliorative. Concomitent cu folo
sirea deplină a mijloacelor mecanice, un volum cît mai mare de lu
crări de întreținere și fertilizare trebuie să fie efectuat prin munca 
cetățenilor, direct interesați în creșterea producției de iarbă. în îmbu
nătățirea izlazului. Este firesc, deci, ca organizațiile de partid și con
siliile populare să aplice cu fermitate prevederile legale privind gos
podărirea pajiștilor, să urmărească înfăptuirea măsurilor adoptate pen
tru dublarea si chiar triplarea producției de iarbă necesară atît ani
malelor proprietate obștească a cooperativelor agricole, cît și celor 
aparținînd gospodăriilor populației.

In zona de cimpie a județului 
Argeș s-a încheiat fertilizarea pa
jiștilor. această lucrare oontinuind 
in zona colinară. La Căteasca, pe 
toate cele 1 000 de hectare, încă din 
luna februarie 
cite 300 kg de îngrășăminte azo- 
toase la hectar. .. 
năstireanju,, directorul acestui com
plex de pajiști cultivate, a calculat 
eficiența lucrărilor pe fiecare tarla, 
unde, în acest an, urmează să se ob
țină 35 tone de masă verde la hec
tar. Aici, pe baza unui program res
pectat cu rigurozitate, se urmărește 
crearea unui adevărat „covor" de 
iarbă, format din plante graminee și 
leguminoase. In raport cu compoziția 
chimică a solului și cerințele plan
telor, s-a făcut și fertilizarea cu 
doze diferențiate de îngrășăminte. 
Acum se lucrează la decolmatarea și 
finisarea canalelor pentru aducerea 
apei. Aplicarea acestor măsuri va 
face cu putință, în acest an, ca iarba 
să fie cosită de trei ori. Pe pajiștea 
neirigată, lucrările de întreținere 
fertilizare făcute dau certitudinea 
se vor obține două recolte.

Asemenea acțiuni se desfășoară 
în alte comune din județ. După cum 
ne spunea ing. Marinică Deceniu, 
directorul întreprinderii județene de 
îmbunătățire și exploatare a pajiști
lor, la Izvoru, Pitești, Bascoavele, 
Nucșoara, Curtea de Argeș ș.a. au 
fost create ferme specializate pentru 
executarea lucrărilor pe pajiști. Aces-

s-au administrat

Ing. Vladimir Mi-

Și 
că

Și

tea sînt dotate cu tractoare și mașini 
pentru împrăștiat îngrășăminte, se
mănători, mașini de prelucrare a so
lului etc. Ferma Izvoru execută lu
crări de fertilizare și întreținere’ pe 
4 260 ha. Cele 8 tractoare sînt folo
site la transportul și administrarea 
îngrășămintelor chimice și organice, 
la pregătirea tererîului și lnsămlnța- 
rea loturilor semincere.

Merită evidențiată preocuparea 
Consiliului popular al comunei Izvoru 
pentru fertilizarea unor suprafețe cit 
mai mari. Astfel, cele 8 remorci au 
fost repartizate pe străzi și ulițe, iar 
cetățenii încarcă îngrășămintele na
turale adunate în curțile lor. In 
acest fel, pe o platformă din margi
nea izlazului au fost depozitate peste 
1 000 tone gunoi. O parte din trac
toarele cu remorci transportă îngră
șămintele complexe pentru loturile 
semincere de la Negrași și Ștefan cel 
Mare. La Izvoru și Slobozia se exe
cută discuirea porțiunilor de pajiști 
care urmează să fie supraînsămînța- 
te cu semințe de ierburi. în zona de 
activitate a fermei zoopastorale Iz
voru, care cuprinde 15 comune șf 
sate, cu sprijinul cetățenilor au fost 
^menajate 22 de lacuri și bazine dc 
acumulare a apei din precipitații și 
s-au făcut adăpători pentru animale.

Lucrările de ameliorare a pajiști
lor au eficiență numai atunci cipd 
asigură o creștere .substanțială a 
producției de masă verde și, astfel, 
contribuie la creșterea producției a-

nimaliere. Anul trecut, cooperativele 
agricole din județul Argeș au reali
zat planul producției de lapte și 
carne, cele mai bune rezultate obți- 
nîndu-se în comunele cu pajiști ame
liorate și bine folosite. In această 
direcție sînt încă multe de făcut. în 
zona de șes a județului, 
sînt, în marea lor majoritate, 
tilizate și 
tuși, sînt 
este scăzută 
ploatării lor
Miroși, 150 ha pășune ameliorată a 
fost pășunată de-a valma, ceea ce a 
dus la degradarea covorului vegetal. 
Din această : cauză au fost necesare 
noi lucrări de supraînsămînțare, care 
au mal costat 700 lei la hectar. Pa
jiști necurățate, pline de resturi ve
getale există și în comunele Leor- 
deni, Dobrești ș.a., unde consiliile 
populare așteaptă ca lucrările să fie 
făcute sau refăcute doar de către în
treprinderea de pajiști. Această opti
că este total greșită. Altfel ar sta lu
crurile dacă tot mai multi locuitori 
din aceste comune ar fi antrenat! de

pajlștile
fer- 

întretinute bine. To- 
cazuri cind eficiența 

datorită neglijării ex- 
rationale. în comuna

La fertilizarea terenurilor, pe lingă alte mijloace, se folosește șl aviația 
utilitară. Un aspect surprins la I.A.S. Călărași, județul Ialomița, in timpul 

încărcării avionului cu îngrășăminte pentru un nou zbor
Fo<to : D. Câmpeanu

consiliile populare la executarea lu
crărilor de îmbunătățire a pășunilor.

In județul Argeș, din cele 53 000 
hectare de izlazuri comunale, peste 
29 000 ha sînt situate în zona de mun
te. Pe acestea, lucrările de amelio
rare sînt abia la început. Pe o ram
pă amenajată în raza comunei Nuc
șoara s-au transportat sute de tone 
de îngrășăminte chimice, destinate 
celor 1 500 ha pajiști montane ame
liorate din zona Cernat—Rîul Doam
nei. Aici se fac lucrări de defrișare, 
fertilizare, supraînsămînțare etc., de 
care vor beneficia comunele Nucșoa
ra, Corbi, Domnești, Mălureni. Pe 
măsură ce zăpada se topește, și în 
aceste zone consiliile populare tre
buie să întreprindă acțiuni de masă 
la lucrările de întreținere a pășuni
lor. Experiența bună acumulată în 
județ poate fi mai mult extinsă și 
adaptată condițiilor din zona mon
tană. pentru ca întreaga suprafață de 
pajiști să dea iarbă cît mai multă și, 
pe această bază, să se;asigure o bună 
hrănlre a animalelor șl producții 
sporite de came, lapte și lină.

C. BORDEIANU

PORȚELAN DE ARGEȘ

COOPERAREA 
1NTERIIZINAEĂ

(Urmare din pag. I)

Porțelanul realizat 
de noua întreprindere 
de porțelan pentru ar
ticole de menaj din 
Curtea de Argeș se re
găsește în 15 milioane 
de farfurii, cești, bi
belouri și alte obiecte 
decorative ce se fabri
că aici anual. Față de 
32 de sortimente, cite 
s-au produs anul tre-

numărul 
ajunge la 
din noile 

produse au și intrat în 
producția ds serie. 
Este cazul unor noi 
servicii de masă, de 
cafea și compot, al ceș
tilor „Silvia" și „Gio- 
conda". Acestora li se 
adaugă cochete vaze și

cut, în 1978 
acestora va 
105. Parte

bibelouri, unele inspi
rate din realitățile zo
nei, cum este cazul 
bibeloului reprezen- 
tind mînăstirea Curtea 
de Argeș, sau obiecte
le decorative purtind 
denumirile „Bianca", 
„Veverița", „Căprioa
ra". (Gheorghe Cîr- 
stea).

CONSTRUCȚIA Șl MONTAJUL
in pas cu prevederile graficelor

Trei obiective economice aflate a- 
cum în construcție vor întregi. în a- 
cest cincinal, platforma industrială a 
municipiului Focșani. Punerea lor in 
funcțiune la termenele stabilite, cît 
și a altor capacități de producție pre
văzute a se construi, prezintă o im
portantă deosebită pentru realizarea 
programului de dezvoltare economică 
a județului Vrancea în actualul cinci
nal, potrivit sarcinilor desprinse din 
Directivele Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Iată de ce ansamblul proble
melor ce vizează finalizarea în con
diții optime a acestor investiții se 
află zi de zi pe agenda de lucru a 
organelor locale de partid si de stat-. 
Scopul ? Prin înfăptuirea de măsuri 
tehnico-organizatorice și politico-e
ducative să se asigure mobilizarea 
puternică a factorilor angrenați în 
materializarea obiectivelor de inves
tiții la termen și de bună calitate. 
Ancheta întreprinsă pe aceste șan
tiere — toate avînd ca antreprenor 
general Grupul de șantiere construc- 
tii-industriale și agrozootehnice din- 
Galati — a confirmat asemenea apre
cieri.

— Stadiul fizic al lucrărilor de con
strucții la întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice — arăta in
ginerul Dumitru Constantinescu. di
rectorul unității — întărește convin
gerea noastră că există posibilități 
pentru desfășurarea în bune condiții 
a montajului utilajelor, pentru trece
rea la efectuarea probelor tehnologice 
și punerea în funcțiune a primei ca
pacități de producție. Parcurgerea a-

cestor etape, la termenele stabilite, 
atrage și o serie de răspunderi din 
partea noastră. O parte din utilaje • 
au și sosit pe șantiere. Unele au și 
fost montate. Cu sprijinul centralei 
și al ministerului de resort, va tre
bui să urgentăm venirea unor noi u- 
tilaje pe șantiere, să analizăm cu fur
nizorii posibilitățile de livrare a al
tora in avans, pentru a evita aglo
merarea montajului în ultimele două

nate. Adresîndu-ne constructorului, 
acesta s-a angajat să intensifice rit
mul lucrărilor, să obțină rezultate 
concrete, in conformitate cu preve
derile din grafice.

— Pînă la sfîrșitul lunii iunie — 
preciza inginerul Mircea Momanu, 
șef de lot la șantierul din Focșani — 
stadiile fizice ale lucrărilor de con
strucție vor fi terminate. Statia de 
betoane a început să funcționeze în

PE ȘANTIERE DIN FOCȘANI
trimestre ale anului. în ceea ce pri
vește asigurarea cadrelor necesare 
punerii in funcțiune și exploatării 
noii întreprinderi nu avem probleme 
deosebite. Am fost sprijiniți în acest 
sens și contăm pe ajutor și în viitor, 
dacă se vor iyi probleme mai dificile.

Mergînd pe „firul" obiectivelor a- 
flate în construcție, am depistat însă 
și unele situații care puteau fi înlă
turate. printr-o mai bună organizare 
și eșalonare a lucrărilor. într-adevăr. 
toate lucrările sînt „atacate", dar in 
stadiu de finalizare se află un nurrfăr 
destul de mic. Cauza : nu totdeauna 
s-a creat front de lucru pentru mon
taj. Vitregiți au fost, de pildă, izo
latorii și energorrtontorii. Deși pe șan
tier se află utilajele pentru unele 
obiective, acestea nu pot
deoarece fundațiile nu sînt încă tur-

fi montate.

schimburi prelungite și, în cel mult 
10 zile, vom turna fundațiile pentru 
care avem proiecte. Am intensificat 
ritmul lucrărilor, fără a slăbi grija 
pentru calitatea lor, in așa fel incit 
instalatorii și montorii să aibă front 
de lucru cit mai curînd. Brigada com
plexă de care dispunem am organi
zat-o în formații mai mici, pe mese
rii, cu program concret de activitate, 
în funcție de desfășurarea fluxului 
de execuție a întregului ansamblu de 
lucrări

Bune 
nurilor 
montaj 
celei de-a doua unități, de această 
dată din industria ușoară. Stadiile fi
zice ne sînt înfățișate de ing. Guldo 
Rășcanu. șef de lot. De pildă; s-a în
cheiat montajul stilpilor gi grinzilor.

de Ia noua întreprindere, 
rezultate în îndeplinirea pla- 
operative de construcții și 
s-au obtinut și pe șantierul

iar toate elementele prefabricate pen
tru acoperiș au sosit pe șantier. La 
sol se asamblau luminatoarele, după . 
o soluție tehnologică industrializată, 
urmînd ca în primele zile ale lunii 
aprilie să se treacă la montajul aces
tora pentru acoperiș. Fată de soluția 
dată prin proiect, noua metodă va. 
duce la scurtarea perioadei de mon
taj cu aproximativ 40 de zile. înainte 
de termen — cu 30' de zile — vor fi 
terminate și lucrările din zona utili
tăților, sector ce va fi predat apoi 
montorilor. Pe acest șantier, pentru 
definitivarea grabnică — în bune 
condiții de calitate — a documenta
țiilor, este nevoie de sprijinul Insti
tutului de proiectări pentru industria 
ușoară din București.

Pe șantierul vecin, al celui de-al 
treilea obiectiv productiv, tot din 
industria ușoară. construcția a .în
ceput în prima lună a acestui an. 
In prezent se lucrează la fundația 
pentru corpul principal și grupul so- 
cial-sanitar. se execută armăturile, se 
toarnă betoanele ș.a. Constructorul 
solicită o mai bună conlucrare din 
partea proiectantului, prezenta per
manentă a beneficiarului pe șantier. 
Or, acum, rolul de beneficiar il în
deplinește cu totul sporadic cite un 
delegat al întreprinderii „Tricodava" 
din București, care, desigur, nu poate 
să-și onoreze exemplar sarcinile ce-i 
revin. Cînd vor pune la punct această 
problemă forurile de resort din Mi
nisterul Industriei Ușoare ?

Dan DRAGU1ESCU 
corespondentul „Scînteii"

tendințe de automulțumlre, generate 
de îndeplinirea planului la indicatorii 
așa-numiti „principali".

In al doilea rind, este vorba de 
exercitarea efectivă de către centra
le a atribuțiilor care le revin în do
meniul cooperării interuzinale. In 
acest sens, în Legea cu privire la or
ganizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat se prevede că cen
trala stabilește planul de cooperare 
intre unitățile proprii, urmărește și 
adoptă măsurile corespunzătoare 
pentru îndeplinirea acestuia, asigură 
relațiile de cooperare cu alte cen
trale. Din analiza situațiilor existen
te în realizarea programelor de coo
perare în două luni din acest an se 
observă că unele centrale stau într-o 
inexplicabilă expectativă sau nu ac- 
tioneară cu toată hotărirea pentru 
solutionarea unor probleme ale coo
perării interuzinale ridicate de între
prinderi. Așa, de pildă, în acest an. 
decadă cu decadă, lună de lună, au 
apărut o serie, de neajunsuri in re
lațiile de cooperare pentru realiza
rea unor cantități de boghiuri între 
întreprinderea de osii și boghiuri din 
Balș și Întreprinderile producătoare 
de vagoane din țară — toate făcînd 
parte din Centrala industrială de 
utilaj tehnologic și material rulant. 
Este necesar să se Înțeleagă de că
tre toate cadrele de conducere și 
specialiștii din centrale că proble
mele fabricării pieselor și subansam- 
blelor din programele de cooperare 
trebuie soluționate cu operativitate, 
prin intervenții directe și prompte, 
pină la,, capăt, pentru a preveni apa
riția unor dereglări în lanț.

în al treilea rind, aducem in dis
cuție răspunderea centralelor indus
triale privind planificarea și urmă
rirea relațiilor de cooperare intre în
treprinderi ce aparțin unor centrale 
diferite. Recent, întreprinderea „23 
August" din Capitală a solicitat ca 
întreprinderea de radiatoare și ca
bluri din Brașov să livreze unele 
subansamble restante, omitind însă 
că, de fapt, ea însăși nu a livrat 
anumite piese ce intră în compo
nenta subansamblelor respective. Iată, 
deci, ce se întimplă atunci cind o cen
trală (in cazul de fată Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic și ma
terial rulant — grefată pe întreprin
derea „23 August") acordă atenție 
numai modului cum sosesc piesele și 
subansamblele din cooperare și mai 
puțin se interesează de felul în care 
unitățile din subordine își îndepli
nesc obligațiile in acest domeniu. Cu 
atît. mai mult, cu cit relațiile de coo
perare sînt tot mai complexe, se do
vedește. așadar, cît de greșită este 
abordarea unilaterală, numai prin 
prisma beneficiarului, a programelor 
de cooperare.

Ne-am oprit asupra acestor cîtorva 
aspecte privjjid desfășurarea coope
rărilor interuzinale tocmai pentru a 
arăta că unele neajunsuri care mai 
există în acest domeniu țin înainte 
de toate de atitudinea oamenilor, de 
felul în care aceștia gindesc și acțio
nează pentru organizarea producției 
și fabricarea la timp a tuturor pie
selor și subansamblelor din progra
mele de cooperare. Tocmai această 
atitudine trebuie deci să constituie 
un subiect de analiză pentru organi
zațiile de partid, pentru comitetele 
și consiliile oamenilor muncii, urmă- 
rindu-se înțelegerea clară de către 
fiecare, de la muncitor la directorul 
întreprinderii și pînă Jâ directorul 
general al centralei, că realizarea la 
timp și de bună calitate a pieselor și 
subansamblelor prevăzute în contrac
tele de cooperare constituie o sarcină 
esențială de plan, o obligație legală, 
că de functionarea ireproșabilă a me
canismului cooperării între întreprin
deri depinde. în mare măsură, înde
plinirea ritmică a planului la nume
roase produse industriale, potrivit 
necesităților economiei naționale.
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Poporul grec așteaptă tu bucurie 
și va saluta călduros vizita 

președintelui Nicolue Ceuușescu

Interviu acordat de primul ministru al Greciei, 
CONSTANTIN KARAMANLIS, presei române

Primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis, a primit luni 
un grup de ziariști români de la ziarul „Scînteia", revista „Lumea" 
și Radioteleviziunea română, cârora le-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Peste puține 
zile, președintele Nicolae 
Ceaușescu va fi oaspetele Gre
ciei. Ce semnificații atribuiți 
acestui eveniment și, în general, 

« evoluției de ansamblu a rapor
turilor romăno-elene ?

RĂSPUNS : Poporul grec va sa
luta cu bucurie vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, răspijpzind astfel 
primirii călduroase pe care ne-a re- 
zervat-o poporul român, în mai anul 
trecut, cînd am vizitat Bucureștiul. 
Poporul nostru știe că președintelui 
României îi revine un rol deosebit în 
dezvoltarea relațiilor româno-elene, 
ca urmare a întîlnirii pe care am 
avut-o la București.

în Comunicatul comun pe care 
l-am semnat atunci, am statornicit 
direcțiile fundamentale stabile în ve
derea deschiderii noii etape a colabo
rării intre cele două popoare.

Sînt convins că vizita președintelui 
României în țara noastră va prilejui 
o puternică reafirmare a deciziilor pe 
care le-am adoptat la București.

ÎNTREBARE : V-am ruga sd 
ne împărtășiți opinia dumnea
voastră cu privire la posibilități
le concrete de extindere — în 
spiritul Declarației solemne co
mune, semnată împreună cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei făcute anul trecut 
in România — a colaborării din
tre cele două țări in diverse sfe
re de activitate.

RĂSPUNS : în dezvoltarea rela
țiilor ceea ce interesează și se im
pune cu necesitate este stabilirea, de 
la bun început, a unui fundament 
solid. în momentul în care este a- 
șezată această bază, devine cu atit 
mai ușor să fie rezolvate, fără di
ficultate, problemele colaborării în 
toate domeniile. Tocmai acest lucru 
l-am realizat, domnul Ceaușescu și 
cu mine, în timpul vizitei pe care 
am făcut-o în țara dumneavoastră.

Convorbirile pe care le-am avut, 
ca și Comunicatul comun semnat la 
București au pus asemenea baze trai
nice, sigure colaborării între cele 
două popoare ale noastre.

Și, după cum se vede, din mo
mentul semnării acestui comunicat 
și pînă astăzi s-a înregistrat un 
important progres în colaborarea 
româno-elenă. Acesta oferă cadrul 
unei dezvoltări și mai intense, pe 
viitor, a cooperării în toate dome
niile între popoarele noastre.

Întrebare : Am don si 
definiți obiectivele prioritare

ATENA

Manifestări dedicate 
culturii romanești

ATENA 23 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Universitatea 
din Atena a fost inaugurată seria de 
conferințe despre cultura și civiliza
ția română, acțiune organizată în ca
drul schimburilor culturale dintre 
România și Grecia.

La prelegerea inaugurală au fost 
prezenți profesori și alte cadre uni
versitare, personalități ale vieții cul
turale și științifice grecești, numeroși 
studenți.

In alocuțiunea rostită la deschide
re, decanul Facultății de filozofie a 
Universității din Atena a relevat ca
drul propice al raporturilor bilate
rale în care are loc noua manifestare 
culturală româno-elenă.

Viu interes în cercurile politice și ale opiniei 
publice ateniene față de apropiatul dialog 

la nivel înalt româno-elen
(Urmare din pag. I)
frunte, exponenți ai vieții economice 
și culturale, simpli cetățeni le acordă 
acestor relații, convingerea lor că a- 
propiata vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — prima pe care o face în 
Grecia un șef de stat român — va 
marca cu adevărat o piatră de hotar 
în evoluția colaborării româno-gre- 
ccști. Multiplele manifestări organiza
te in capitala Greciei stau mărturie 
interesului deosebit cu care este aș
teptată vizita ce urmează s-o efec
tueze președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena. 
Ceaușescu, la invitația președintelui 
Republicii Elene, Constantin Tsatsos.

— Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu. convorbirile la nivel 
înalt de Ia Atena se vor înscrie, 
fără îndoială, ca un eveniment de 
cea mai marc însemnătate — declara 
deputata Eleni Vlachou, directoarea 
ziarului „Kathimerini". Se vorbește 
mult la noi de faptul câ, după peri
oada de izolare din timpul dictaturii. 
Grecia revine în Europa. Dar noi 
considerăm că noțiunea de Europa 
nu trebuie să se limiteze numai la 
partea sa occidentală, ci să cuprindă 
toate națiunile continentului. Un mo
tiv în plus de a saluta apropiata în- 
tîlnire între conducătorii a două po
poare care niciodată nu au fost se
parate de vreun diferend. în urma 
acestor cofivorbiri, grecii și românii 
se vor cunoaște mai bine, și unii și 
alții vor avea de cîștigat.

Asemenea aprecieri asupra impor
tanței convorbirilor la nivel înalt ro- 
mâno-grecești sînt însoțite de cuvinte 
de caldă prețuire față de politica de 

spre care Grecia își îndreaptă 
atenția în momentul de față și 
în perspectivă.

RĂSPUNS : După restabilirea de
mocrației, Grecia se află în fața a 
trei mari probleme.

Mai întîi, este vorba de consoli
darea democrației. Odată cu înlă
turarea dictaturii, am restabilit de
mocrația, iar în prezent se pune 
problema să o așezăm pe o bază 
trainică, sănătoasă. în al doilea rînd, 
este vorba de problema dezvoltării 
noastre economice. în ciuda moște
nirii grele, lăsată de regimul dicta
torial, și în ciuda recesiunii econo
mice mondiale, se poate aprecia că, 
în momentul de față, eforturile po
porului grec în direcția redresării e- 
conomiei dau rezultate bune. Se 
poate, chiar, spune că economia 
greacă se găsește într-o situație mai 
bună decît economia celorlalte țări 
din Europa occidentală. în 1975 ve-' 
nitul nostru național a crescut cu 
circa 4 la sută, în timp ce, pe an
samblul Europei occidentale, venitul 
național a înregistrat o evoluție ne
gativă — minus circa 3 la sută. Tot
odată, am reușit să ținem sub con
trol inflația moștenită de la regimul 
dictatorial. Anul trecut am redus 
ritmul inflației la 15 la sută, ceea ce 
reprezintă indicele mediu pe ansam
blul Europei occidentale, și sperăm 
și încercăm ca anul acesta să dimi
nuăm acest ritm pînă la sub 10 la 
sută. Prin urmare, se poate spune că 
eforturile poporului grec în sectorul 
economic au dat rezultatele scon
tate.

Cea de-a treia problemă serioasă, 
poate cea mai serioasă, este conflic
tul pe care tara noastră îl are cu 
Turcia, atit în . ceea ce privește rela
țiile bilaterale, cit si în problema ci
priotă. Problema este serioasă. întru- 
cît ea poate genera pericole la adresa 
păcii în zona noastră. Si cînd spun 
zona noastră nu mă gîndesc numai la 
Marea Egee, ci înțeleg prin aceasta 
și Balcanii. într-un anumit fel. con
flictul dintre Grecia și Turcia și ne
cesitatea menținerii jiăcii in zonă in
teresează, desigur.' și o tară ca 
România.

Sper însă ca. odată cu trecerea 
timpului, prin atitudinea înțeleaptă a 
poporului grec și, totodată, cu cola
borarea și concursul țărilor prietene, 
inclusiv România, toate aceste pro
bleme pe care, repet, le-am moștenit 
de' la dictatură. își vor găsi rezolvări 
corespunzătoare și eficiente. Ca ata
re, pot spune că avem dreptul să pri
vim viitorul cu optimism.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
asupra situației din teritoriile arabe 

ocupate de Israel
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— După rezolvarea problemelor pro
cedurale. Consiliul de Securitate al 
O.ljr.U. a început dezbaterile propriu- 
zise asupra situației din teritoriile 
arabe ocupate de Israel. în cele două 
ședințe de luni, au luat cuvîntul re
prezentanții Egiptului. Israelului, 
Iordaniei.. Siriei. Pakistanului și Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei.

în cadrul ședinței de marți dimi
neața, reprezentantul Uniunii Sovie
tice a condamnat acțiunile autorită
ților israeliene de ocupație împotri

pace și înțelegere în Balcani, în Eu
ropa și în lume, promovate de Româ
nia socialistă, de președintele ei. Un 
pfilej fericit pentru exprimarea a- 
cestei prețuiri l-a constituit ceremo
nia de prezentare a volumului 
„România în fața viitorului", 
manifestare la care au ținut să 
fie de față exponenți , marcanți 
ai tuturor partidelor reprezen
tate în parlament, cu alte cuvinte ai 
tuturor tendințelor politice princi
pale ale țării. La fel de semnificativ 
a fost faptul că toate aceste partide 
au ținut să fie reprezentate la un ni
vel din cele mai ridicate : președinți, 
secretari generali, alți membri ai fo
rurilor superioare de conducere, 
multi dintre ei avînd în trecut pri
lejul să ne viziteze țara, să se întîl- 
nească cu președintele ei. Indiferent 
de gruparea politică reprezentată, 
toți cei ce au luat cuvîntul au ținut 
să elogieze în mod deosebit persona
litatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
„Ca reprezentant al poporului ro
mân, președintele Ceaușescu iubeș
te pacea, aspiră spre pace" (Ghior- 
ghios Milonas, secretar general 
al Uniunii Centrului Democratic) ; 
„M-a impresionat personalitatea sa, 
hotărîrea cu care urmărește realiza
rea telurilor propuse, ideile sale în 
sprijinul colaborării între popoare" 
(Ilias Illiou, președintele Uniunii 
Democratice de Stingă din Grecia — 
E.D.A.) ; „Președintele Ceaușescu este 
una din cele mai mari personalități 
ale epocii noastre, exponent al marii 
năzuințe a tuturor popoarelor opri
mate spre independentă națională și 
paee" (Andreas -Papandreu, președin
tele Mișcării Socialiste Panelene) ; 
„Gîndirea colectivă a P.C.R., al că

ÎNTREBARE : In contextul e- 
forturilor pentru realizarea unei 
securități europene trainice, 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți 
prezintă, fără îndoială, o mare 
însemnătate. Ce măsuri conside
rați că ar trebui întreprinse, in 
continuare, pentru materializa
rea acestui deziderat ?

RĂSPUNS : în cursul întîlnirii pe 
care am avut-o cu președintele 
României, domnul Nicolae Ceaușescu. 
am convenit să acționăm în direcția 
încheierii cu succes a Conferinței 
pentru securitate în Europa. Iar cînd 
ne-am dus la Helsinki am transpus 
în practică ceea ce am stabilit la 
București. în sensul că am susținut 
în mod activ și eficient crearea con
dițiilor în vederea unei securități rea
le în Europa. La Helsinki, in afară 
de contribuția noastră efectivă la suc
cesul lucrărilor și în afară de faptul 
că am semnat Actul final, am conve
nit să dăm expresie practică și ideii 
de cooperare interbalcanică. ca o 
primă aplicare a ideilor acestui act. 
Și ceea ce am convenit atunci a de
venit realitate, pentru că, după cum 
știți, la Atena a avut loc reuniunea 
interbalcanică. soldată cu rezultate 
importante. Sperăm că viitoarele 
convorbiri pe care le vom avea cu 
domnul Nicolae Ceaușescu vor con
tribui la realizarea de noi pași înain
te și în această direcție. Prin urma
re, se poate spune că atit pe plan 
european, cit și în zona Balcanilor, 
politica Greciei și politica României 
coincid, în sensul că trebuie depuse 
toate eforturile pentru crearea con
dițiilor menite să asigure pacea șl 
colaborarea între toate popoarele Eu
ropei, și cu deosebire între popoarele 
din regiunea Balcanilor.

ÎNTREBARE : Acum, în preaj
ma vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Grecia, ați dori să 
adresați citeva cuvinte opiniei 
publice din România ?

RĂSPUNS : Ceea ce aș vrea să 
subliniez de la bun început este fap
tul că păstrez cele mai vii și plăcute 
amintiri în legătură cu vizita făcută 
la București, în mai anul trecut. Am 
apreciat foarte mult primirea des
chisă, călduroasă, pe care ne-au re
zervat-o guvernul și poporul român, 
faptul că această vizită ne-a dat pri
lejul să statornicim relații de prie
tenie personală cu președintele Româ
niei, domnul Nicolae Ceaușescu, față 
de care nutresc sentimente de înaltă 
prețuire.

în același timp, am simțit o deo
sebită satisfacție constatînd Că po
porul român .nutrește sentimente sin
cere de dragoste și prietenie față de 
poporul grec.

Vă rog să transmiteți salutul nos
tru poporului român.

va populației arabe și a arătat că 
aceste acțiuni trebuie să înceteze, 
iar Israelul să respecte rezoluțiile 
corespunzătoare ale Consiliului de 
Securitate. El a subliniat necesitatea 
eliberării acestor teritorii și a eva
cuării tuturor forțelor israeliene.

Paralel • cu dezbaterile, au loc in
tense consultări neoficiale pe mar
ginea unui proiect de rezoluție, prin 
care se face, din nou, apel la gu
vernul israelian să nu întreprindă 
nimic de natură să schimbe caracte
rul geografic și denjografic al zo
nelor ocupate.

rei exponent este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se orientează ferm și 
curajos spre explorarea noilor ori
zonturi ale epocii noastre" (Leonidas 
Kyrkos, deputat, membru al Birou
lui Politic al P.C. din Grecia _ (inte
rior) ; „în persoana președintelui 
Ceausescu, poporul grec va cinsti 
prietenia cu poporul român" (Vasi
lis Efremidis, reprezentant al condu
cerii P.C. din Grecia) ; „Am admirat 
amploarea gindirii sale politice, clari
tatea cu care își formulează punctele 
de vedere" (Ghiorghios Bakatselos, 
deputat, membru al Consiliului de 
conducere al partidului Noua De
mocrație) — iată tot atîtea declarații 
pe care le caracterizează același sen
timent de stimă, cordialitate, profun
dă considerație.

De altfel, în contactele cu persona
lități politice și culturale, cu simpli 
cetățeni, alături de cuvintele Româ
nia, Ceaușescu, apare foarte adesea 
cuvîntul grecesc atit de frumos 
„Symfonia" — înțelegere. Coinci
dență deloc întîmplătoare pentru 
că legătura între aceste cuvinte, in
tre înțelegerea între popoare și poli
tica României, a președintelui 
Ceaușescu, apare astăzi pretutindeni 
tot mai evidentă, ca formînd o indi
solubilă unitate.

„Înțelegere-România", „înțelegere- 
Ceaușescu", emoționantă asociere, 
care redă, mai nimerit poate decit 
oricare alt comentariu, atmosfera de 
caldă prietenie ce domnește aici, la 
Atena, față de țara noastră, prefa- 
țînd în mod fericit apropiata vizită a 
președintelui său.

Romulus CAPLESCU

REZULTATELE ALEGERILOR 
DIN POLONIA

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Po
trivit comunicatului difuzat de Co
misia electorală centrală, în cadrul 
alegerilor care au avut loc la 21 mar
tie pentru Seim și pentru consilii
le populare voievodale, din cele 
24 069 579 persoane cu drept de vot 
s-au prezentat la urne pentru a alege 
deputății in Seim 98.27 la sută din 
alegători. 99,4 la sută din voturile 
valabile au fost exprimate pentru 
candidații Frontului Unității Poporu
lui. In Seimul R.P. Polone au fost 
aleși 460 de deputați.

Primul secretar alC.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, a fost ales deputat 
în Seim la Sosnowiec, președintele 
Consiliului de Stat, Henryk Jablonski
— la Cracovia, iar președintele Con
siliului de Miniștri. Piotr Jaroszewicz
— la Varșovia.

Comisia electorală centrală a infor
mat că la alegerile pentru consiliile 
populare voievodale au participat 
93.10 la sută din alegători, candidații 
Frontului Unității Poporului întru
nind 99,46 la sută din voturi. Au 
fost aleși, 6 740 de deputați în consi
liile populare voievodale.

În pregătirea alegerilor 
generale din Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — Comite

tul Central al Frontului Patriei din 
Vietnam a organizat, la Hanoi, o in- 
tîlnire cu candidații pe care i-a pre
zentat pentru alegerile generale ce 
urmează să aibă loc în Vietnam la 25 
aprilie.

în numele Prezidiului și Secreta
riatului C.C. al Frontului Patriei, a 
fost prezentat un raport cu privire la 
pregătirile efectuate in ultima pe
rioadă în vederea alegerilor și s-a dat 
citire listei candidaților.

Festivitățile 
din Pakistan

ISLAMABAD 23 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a proclamării Republicii Islami
ce Pakistan, la 23 martie în întreaga 
țară au avut loc manifestări desfă
șurate sub semnul unității naționale 
și al unor eforturi susținute în direc
ția dezvoltării Pakistanului pe calea 
progresului economic și social.

în prezența președintelui Fazal 
Elahi Chaudhry și a primului minis
tru, Zulfikar Aii Bhutto, Ia Rawal
pindi a avut loc tradiționala paradă 
militară. •

^^BBBBBBBBBBBBBBBBBB 
agențiile de presă transmit:

Semnarea unui contract 
româno-sirian, pfivind partlcl- 
parea I.C.E. „Romagrimex" la reali
zarea, în Siria, a unor ferme, zoo
tehnice. a avut loc la Damasc, în 
țadrul programului de aplicare a a- 
cordurilor de cooperare româno-si- 
riene în domeniul agriculturii. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej. Moursel 
Abou Omar, ministrul sirian al a- 
griculturii. și Emilian Manciur, am
basadorul României la Damasc, și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
această nouă concretizare a înțele
gerilor la -nivel înalt privitoare la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale pe di
ferite planuri.

0 delegație a U.N.C.A.P. 
din România, condusă de Aldea Mi- 
litaru. președintele U.N.C.A.P., face 
o vizită în R. F. Germania, la invi
tația președintelui Centralei uniunii 
cooperatiste vest-germane-Raiffeisen, 
Lorenz Falkenstein. în cursul vizi
tei, Aldea Militaru s-a întîlnit cu 
Josef Ertl. ministrul federal pentru 
alimentație și agricultură, și cu Con
stantin von Heereman, președintele 
Asociației țăranilor din R. F. Ger
mania.

Birou! Politic al C.C. al 
P.C. Francez a anuntat lansarea 
unei campanii naționale de difuzare 
a tezelor Congresului al XXII-lea al 
P.C.F. în următoarele luni, vor fi 
distribuite un milion de exemplare 
din volumul „Socialismul pentru 
Franța" ; fiecare organizație de bază 
va asigura desfășurarea de discuții 
publice ; conducătorii P.C.F. vor a- 
vea întîlniri cu muncitorii în 1000 
de mari întreprinderi.

Ministrul de externe bri
tanic Jam^s Callaghan, a arătat 
într-o declarație făcută în Camera 
Comunelor că nici un acord nu poa
te fi avut în vedere cu Rhodesia, atît 
timp cit regimul minoritar al lui Ian 
Smith nu acceptă principiul accesu
lui la conducere al populației de cu
loare. majoritară în țară. Ministrul 
a arătat că tara sa ar putea acțio
na pentru a contribui la soluționarea 
problemei rhodesiene numai dacă re
gimul de la Salisbury acceptă un 
proiect care prevede. între altele, re
cunoașterea principiului unui regim 
al majorității africane și alegerea u- 
nui guvern majorita’r într-un inter
val de maximum doi ani.

La Geneva a început reuniu
nea grupului de experți consacrată 
examinării problemei reducerii bu
getelor militare. Experții, desemnați 
de secretarul general al O.N.U., au

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 23 (Agerpres). — Marți, la 

Beirut, luptele care au continuat, cu 
tot atîta violență, ca în ziua prece
dentă s-au soldat cu cel puțin 100 de 
morți. Zona marilor hoteluri de lux 
a fost din nou scena unor intense 
tiruri de mortiere și arme automate : 
agențiile de presă informează că 
Beirutul are o înfățișare din ce-în ce 
mai dezolantă, datorită distrugerilor 
provocate de rachete, proiectile de 
mortier și obuzele artileriei ușoare 
utilizate de grupările paramilitare 
rivale.

Sînt semnalate, de asemenea, nu
meroase incendii, de stingerea cărora 
nu.se ocupă nimeni, așa cum nimeni 
nu se ocupă de îngrijirea răniților, 
deoarece totalitatea serviciilor publice 
sînt 'paralizate.

Pe de altă parte, se semnalează că a 
eșuat o nouă încercare a oamenilor 
politici de a conveni asupra unui alt 
acord de încetare a focului.

Vizita in U.R.S.S. a delegației 
Marii Adunări Naționale a României

MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Delegația Marii 
Adunări Naționale a României, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv ai C.C. al P.C.R.. pre
ședintele M.A.N., care face o vizită 
în Uniunea Sovietică, la invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a sosit 
la Ufa, capitala R.S.S.A. Bașkire.

în cursul dimineții de marți, dele
gația a depus flori l.a monumentul 
lui V. I. Lenin din Ufa, a vizitat

în sprijinul eforturilor 4e industrializare ale țărilor 
în curs de dezvoltare

VIENA 23 (Agerpres). — La 22 
martie s-a deschis la Vicna cea de-a 
doua sesiune a Comitetului intergu- 
vernamental împuternicit să elaboreze 
actul constitutiv al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.) ca instituție 
specializată a O.N.U. .

Creat de cea de-a Vil-a sesiune 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. în cadrul acțiunilor vizînd 
transformarea O.N.U.D.I. în agenție 
specializată în sistemul Națiunilor 
Unite, Comitetul interguvernamental 
a avut o primă sesiune în luna ia
nuarie a.c., in cadrul căreia delegați
ile participante au înfățișat pozițiile 
de ansamblu ale țărilor membre cu 
privire la scopurile, funcțiunile, 
structura și activitățile viitoare ale 
O.N.U.D.I., căile și modalitățile de 
creștere a rolului acestei organizații 
in viața internațională.

La a doua sesiune a Comitetului

roma: Rezoluție a P.C.I. privind căile soluționării 
dificultăților economice ale Italiei»

ROMA 23 — Corespondentul nostru 
transmite : Direcțiunea P.C. Italian a 
adoptat o rezoluție în legătură cu ac
tuala situație economică și financiară 
a tării, cupripzînd propuneri în ve
derea soluționării dificultăților. Re
zoluția afirmă că recentele măsuri 
adoptate de guvern și îndeosebi 
creșterea nediscriminată a impozite
lor directe și restricțiile de credit nu 
sînt de natură să ducă la remedierea 
situației, ci să mențină riscul unei 

sarcina de a stabili metodele și mij
loacele adecvate de determinare a 
volumului bugetelor militare, pentru 
a evalua astfel resursele alocate sec
torului militar.

Protocol, La Praga a fost 
semnat protocolul cu privire la co
laborarea dintre Radiodifuziunea ro- 
mânij și Radiodifuziunea cehoslovacă 
pe perioada 1976—1977. Documentul a 
fost semnat de Vasile Potop, director 
general al Radioteleviziunii române, 
și de Jan Risko, director general al 
Radibdifuziunii cehoslovace.

Cancelarul federaZ al 
MUStrleî, Bruno Kreisky, n decla
rat, la o conferință de presă că gu
vernul său va răspunde pozitiv ce
rerii Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei de a deschide un oficiu 
la Viena, acreditat pe lingă organi
zațiile internaționale de aici, ase
menea celor de la New York și Ge
neva. El a precizat, totodată, că se 
va permite deschiderea unui al doi
lea oficiu al O.E.P. la Viena, pen
tru Austria.

La Bruxelles a fost semnat 
acordul de împrumut destinat Italiei 
și Irlandei, țări confruntate cu mari

LONDRA

Cauze și implicații ale demisiei 
premierului britanic

Campania pentru a- 
legerea noului lider a] 
partidului laburist și, 
implicit, a viitorului 
premier al Marii Bri
tanii a intrat în faza 
finală odată cu închi
derea listei de candi
dați, pe care figurea
ză numele a șase 
membri ai guvernului : 
ministrul energiei. An
thony Wedgwood Benn, 
ministrul de externe, 
James Callaghan, mi
nistrul pentru mediul 
înconjurător, Anthony 
Crosland. ministrul 
muncii, Michael Foot, 
ministrul finanțelor, 
Denis Healey, și mi
nistrul de interne. Roy 
Jenkins. Dintre aceș
tia, grupul parlamen
tar laburist va de
semna persoana care 
va succeda lui Harold 
Wilson la conducerea 
partidului laburist și a 
guvernului britanic. 
Rezultatul primului 
tur de scrutin va fi 
anunțat joi seara. în 
cazul în care nici un 
candidat nu va obți
ne minimum 159 vo
turi (din totalul de 317 
deputați laburiști în 
Camera Comunelor), 
vor avea loc noi tu
ruri de scrutin. la 
care vor participa 
candidații cu cele mai 
multe voturi.

Hotărîrea premieru
lui Harold Wilson de 
a demisiona a de
terminat numeroase 

comentarii în presa 
britanică, majoritatea 
comentatorilor expri- 
mîndu-si acordul fată 
de acest pas. Daily 
Mirror scrie : „După 
31 ani de activitate în 
parlament, după 13 
ani în fruntea parti
dului și după 8 ani la 
conducerea guvernu
lui, Harold Wilson are 
dreptate ca la cei 60 
de ani ai săi să con
sidere că a sosit 
timpul să se retragă". 
Similar a fost și to
nul declarațiilor făcu
te de deputați în Ca
mera Comunelor în 
ședința de „rămas 
bun".

în ceea ce privește 
aprecierile asupra cau
zelor demisiei, păreri
le comentatorilor sînt 
împărțite. De pildă, 
„Daily Telegraph" a- 
rată : „Deși s-a afir
mat că hotărîrea de 
retragere a fost lua
tă de mai mult timp, 
nimănui nu i-a scăpat 
faptul că „bomba" a 
explodat doar la cite
va zile după înfrînge- 
rea suferită în parla
ment. înfrîngere dato
rată celor 37 deputati 
din propriul său 
partid, care au refu
zat să-i sprijine poli
tica economică. Chiar 
dacă, după aceea. Wil
son a obținut votul de 
încredere al paria-, 
montului, pentru toți 
a devenit clar că el nu 
se mai bucură de în

orașul, precum și rafinăria Novo- 
Ufimsk și Institutul pentru pregăti
rea cadrelor de specialiști pentru 
industria petrolieră din Ufa. In a- 
edeași zi. la sediul Prezidiului Sovie
tului Suprem al republicii a avut loc 
o întilnire la care au participat F. V. 
Sultanov, președintele prezidiului, 
V. K. Grifanov. președintele Sovietu
lui Suprem al R.S.S.A. Bașkire. F. R. 
Safirov, primvice-președinte al Con
siliului de Miniștri al republicii, de
putați.

interguvernamental. la care sînt re
prezentate peste 100 de țări, urmează 
să fie continuate eforturile pentru 
stabilirea unui cadru politic și juridic, 
democratic și eficient al O.N.U.D.I., 
apt să răspundă mai bine cerințelor 
specifice ale țărilor în curs de dez
voltare în domeniul industrializării.

Pe masa de lucru a Comitetului 
interguvernamental se află un proiect 
al statutului O.N.U.D.I., pregătit în ca
drul „grupului celor 77", precum și o 
serie de alte propuneri, observații și 
sugestii formulate de secretari atei a 
O.N.U. și O.N.U.D.I., de unele țări și 
grupuri de state.

Tara noastră participă la sesiunea 
Comitetului interguvernamental cu o 
delegație condusă de ambasadorul 
Dumitru Aninoiu, reprezentantul per
manent al României pe lingă organi
zațiile internaționale cu sediul la 
Viena.

noi recesiuni și al unei inflații galo
pante. Evidențiind faptul că depă
șirea alternativei între inflație și scă
derea producției constituie o proble
mă de natură politică și de aceea tre
buie să fie examinată de toate parti
dele democratice, rezoluția arată că 
P.C.I. a răspuns invitației Partidului 
Republican pentru o confruntare in
tre toate forțele democratice asupra 
temelor de politică economică.

dificultăți ale balanțelor de plăți ex
terne. împrumutul, de un miliard 
dolari pentru Italia și 300 milioane 
dolari pentru Irlanda, a fost acor
dat de un consorțiu de bănci vest- 
europene. cea mai importantă dintre 
acestea fiind „Deutsche Bank". Aju
torul a fost însoțit de o serie de 
condiții impuse beneficiarilor. .

Trei parlamentari amerî- 
membri democrați ai Came

rei Reprezentanților, au subliniat, la 
întoarcerea dintr-o vizită efectuată în 
Chile, că în această țară nu sînt res
pectate drepturile omului și au ce
rut. ca o primă măsură, suspendarea 
imediată a oricărui ajutor militar a- 
cordat de către S.U.A. juntei chilie
ne, măsură deja preconizată într-o 
propunere de lege introdusă în Se
nat de către senatorul Edward. Ken
nedy.

0 conferință internațio
nală asupra mediului am-| 
biant și~a încePut lucrările la 
Bruxelles. Participă reprezentanți ai 
celor 18 țări din Consiliul Europei 
(occidentale), precum și din. Canada, 
Finlanda. Iugoslavia, Portugalia și 
Spania, membri ai Comisiei C.E.E., 
UNESCO și O.E.C.D.

crederea unei bune 
părți a partidului 
său". Analizînd cauze
le, „Times" situează 
pe primul plan dificul
tățile economice și 
măsurile inițiate de 
guvernul Wilson în 
încercarea dfe a depăși 
situația creată.

După cum arată 
majoritatea presei, ni
meni nu trebuie să-și 
închipuie că aceste di
ficultăți vor dispărea 
odată cu desemnarea 
unui nou lider. „Indi
ferent cine va fi ales 
prim-ministru — scrie 
„Observer" — este pu
țin probabil că difi
cultățile economiei vor 
fi soluționate în peri
oada în care el se va 
afla la putere. Proble
mele care ne con
fruntă sint mult prea 
adinei".

Pînă la alegerea 
noului lider al parti
dului laburist, gu
vernul Wilson își con
tinuă activitatea în 
mod normal. „Calmul 
britanic" a făcut ca 
lucrurile să reintre pe 
făgașul obișnuit. Ma
joritatea comentatori
lor își exprimă pă
rerea că „transferul" 
șefiei guvernului că
tre noul lider a! 
partidului se va des
fășura fără ..incidente 
constituționale" și fără 
recurgerea la noi ale
geri.

N. PLOPEANU

DE PRETUTINDENI
• NOI MĂRTURII A- 

CUZATOARE. De la bun 
început ă fost clar că incendie
rea Reichstag-ului a constituit 
o provocare înscenată de naziști 
pentru a dezlănțui apoi furi
bunda campanie anticomunistă 
și de represiuni antidemocrati
ce. O nouă anchetă, efectuată 
recent de Comitetul internatio
nal pentru cercetarea cauzelor 
și consecințelor celui de-al doi
lea război mondial, cu sediul la 
Hamburg, a confirmat această 
apreciere. S-a dovedit astfel că 
incendiatorii fuseseră angajați 
cu puțin timp înainte pentru a 
„întări" garda de Ia palatul pre
ședintelui Reichstag-ului. pe a- 
tunci H. Goering. Ei au folosit 
tuneldl care lega reședința lui 
Goering de clădirea parlamen
tului.

• METAL SUPRAELAS- 
TIC. Firma britanică „Super- 
form Metals" a obținut, în urma 
unor îndelungate cercetări, un 
aliaj pe bază de ‘ aluminiu, de
numit „supral", care păstrează 
toate proprietățile metalului — 
o înaltă conductibilitate electri
că, conductibilitate termică, 
duritate — remareîndu-se, în a- 
celași timp, printr-o elasticitate 
deosebită. Un lingou de „su- 
pral" poate fi întins cu ușurin
ță, atingînd o lungime de 10 ori 
mai mare ca cea inițială. Noul 
material poat^ fi folosit cu suc
ces la piesele complicate, mo
delate sub presiune.

• CEA MAI VECHE 
FARMACIE EUROPEA
NĂ. în piața Sovietului oră
șenesc din Tallin (R. S. S. Es
tonă) se află o farmacie care 
are o vechime de peste cinci se
cole și jumătate. Pentru prima 
oară ea este menționată într-un 
document datat din anul 1422. 
însemnări aflate în arhiva far
maciei arată că numeroși sufe
rinzi au fost tratați cu medica
mentele- preparate aici — mare 
parte dintre ele după metodele 
medicinii populare.

• „POTOPUL" A A- 
VUT TOTUȘI LOC.
cercetători de la Universitatea 
din Miami. C. Emiliani și J. 
Stipp, care au studiat straturile 
sedentare din Golful Mexic, 
susțin că „potop.ul biblic" ar fi 
avut loc în realitate, cu 11600 
de ani în urmă, și ar fi. fost 
provocat de topirea bruscă a 
ghețarilor ce acopereau aproape 
toată America de Nord. Cerce
tătorii citează, pe lîngă argu
mentele științifice, relatările in
dienilor Navajos. în urma topi
rii ghețarilor, apa oceanelor 
s-ar fi ridicat cu 7 pînă la 10 
metri, ceea ce a provocat inun
dații catastrofale.

• SE NASC NOI STE
LE. Experți ai Institutului Max 
Planck din Heidelberg (R. F. 
Germania) au fotografiat în 
nebuloasa galactică „Meissier- 
17“ stele care, după cum consi
deră ei. există de relativ puțin 
timp. Este vorba de stele cu o 
temperatură extrem de ridicată, 
ceea ce ar dovedi că sînt foarte 
tinere. Pe clișee au fost identi
ficate și așa-numitele protoste
le, corpuri care se află în faza 
de formare a aștrilor.

• DICȚIONAR DE E-
RORI. Studiind numeroasele 
informații eronate cuprinse în 
enciclopedii de largă circulație, 
profesorul american Tom Bur
man a colectat suficient mate
rial pentru a întocmi un „dic
ționar al erorilor" („Dictionary 
of Misinformation"). Apărut re
cent la New York, dicționarul 
se bucură de un mare interes. 
Citeva exemple din sutele de a- 
firmații curente greșite : Charles 
Lindbergh nu a fost primul pi
lot care a survolat Atlanticul. 
Această performanță a fost rea
lizată cu opt ani înaintea lui, 
la 14 iunie 1919, de John Wil
liam Alcock și Arthur Whitten- 
Brown ; James Watt, susține 
enciclopedia „Brockhaus". a fost 
„descoperitorul mașinii cu a- 
buri", însă In realitate acesta a 
îmbunătățit mașinile construite, 
cu mult înaintea nașterii sale, 
de Thomas Newcomen și care 
erau folosite deja în minele bri
tanice de cărbuni ; vestita re
plică a Măriei Antoaneta adre
sată țăranilor înfometați — 
„Dacă nu aveți pîine, mîncați 
cozonac !“ — devenise cunoscu
tă cu 15 ani înainte de nașterea 
nefericitei regine, fiind folosită 
în împrejurări similare de prin
cipele de Toscana.

• LÎNĂ DIN... IUTĂ. 
Oamenii de știință din Bangla
desh au realizat un produs care 
s-a dovedit a fi un bun înlo
cuitor al linii. Noul produs are 
la bază iuta prelucrată, costă 
mai ieftin decît lina și are o 
rezistență sporită.

• COMETA „WEST” 
pare să se fi divizat în patru 
părți distincte — indică un grup 
de astronomi. Fenomenul in
trigă deocamdată. întrucit nu a 
fost însoțit de o reducere co
respunzătoare a strălucirii co
metei. Descoperită de un astro
nom elvețian în luna noiembrie, 
cometa „West" se află în. pre
zent la o distanță de 95 mili
oane mile de Pămînt. îndreptin- 
du-se spre zonele periferice ale 
sistemului solar.
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